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నీ ల పు  నీ టి చ ు క క  
అనగనగా   ఎపుపడో   ఒక   నీలపు  నీటి   బొటుటి   ఉండేద్ట.  నీలం   రంగుతో   మెరిసిపోత్ూ   చాల 
అందంగా   ఉండేదద్.  దగగరునన   వాళ్లింతా   ద్నిన   చాల  మ్ుదుదా   చేసేవాళ్ులి-  అనిన   నీటిబొటూలి 
మామ్ూలుగా  ఉంటే  ఇద్  మాత్రం  నీలంగా  మెరిసేద్ కద్, అందుకని. అట్లి  అందరూ  మ్ుదుదా 
చేసీ చేసీ, నీలంరంగు  నీటిబొటుటిక  ఒక  కోరిక  కల్గింద్, "ఒల్క పోయినటులి, జ్రిపోయినటులి, 
ఎకకడెకకడికో  పరియాణం   చేస్ూతంటే   ఎంత్  బాగుంటుంద్!  ఏదో  ఒక  వంకలో   కల్సి    పరివహిసేత  
ఎంత్  బాగుంటుంద్ కద్!" అనిపించింద్. 

అనుకననదే  త్డవు  అద్  ఓ  వంకలోక  దూకంద్.  వంకలో  తోటి  నీళ్లితో  పాటు  ఒల్క పోయింద్, 

జ్రిపోయింద్, కల్సి  పరివహించింద్. 

రాను రానూ  ఆ వంకక  ఇంకో వంక  కల్సింద్. మ్ళ్లి  ఇంకోవాగు, అనీన ఓ పెదదానద్లో  కల్శాయి! 

నీలపు   నీటిబొటూటి   అనినంటితో   బాటు   కలసి   పరివహించింద్,  ఎందరెందరో   పిలలిల   వేరిళ్లిలోంచి, 

కాళ్లిమీంచీ  జ్రుకంటూ  పోయింద్. ఎందరెందరు  వెంటపడ్డా  దొరకకండ్  ఊరించుకంటూ 
పోయింద్. 

అంత్లో  దూరంగా  కనబడింద్  ద్నిక - ఒక  మ్హాస్మ్ుదరం! 

"రా, రా! చినానర! చిటిటి  నీటి  చుకాక, రా! నాలో  కలు!" పిల్చింద్  స్మ్ుదరం. "నేనెంత్  విశాలమ 
చూడ! నాలో  నీలంటి  బొటులి  ఎనిన  ఉనానయో  చూడ! నీద, నాద ఒకే పారింత్ం  కూడ్నూ! రా, 

నాలో  కల్సిపో " అననద్  స్మ్ుదరం. 

స్మ్ుదరంలో నీళ్ుళ  ఎగిరి  కరింద  పడత్ునెనై; మ్ళ్లి  ఎగురుత్ునెనై! ఎగిరెగిరి  దూకత్ూనన  ఆ నీళ్లిలో 
ఉయాయలలూగుత్ూ  త్నలంటి  నీటి  చుకకలు   చాల  కనబడెడాై, నీల్ నీటి చుకకక. "బాగుంద్! 
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భలే   ఉంద్!"  అనుకంద్.  అనిన   నీళ్లితో   బాటూ   స్మ్ుదరంలో   కల్సింద్.  ఎగిరింద్,  దూకంద్, 

యీత్  కొటిటింద్.  త్నలగే   ఉనన   నీటి   బొటలిని   కల్సింద్.  ఉరకలు   వేస్ుకంటూ   అలల   మీద 
ఉయాయలలూగి  పాటలు పాడింద్. 

స్మ్ుదరం   ద్నిన    చూసి   నవివంద్   మ్ుసిమ్ుసిగా  , "ఇద్గో  ,  మా  పాప!  మా   ఊరిదే  !  ఎంత్ 
బాగుందో  చూశారా?" అని  చెపిపంద్  అందరికీ. 

రాను  రాను   నీటి  బొటుటికెందుకనో   అనుమానం   వచిచింద్, 

"త్నక  తోడగా  ఉనన   నీళ్లివీ  త్నంత్  స్ంతోషంగా  లేవు. ఏదో 
ద్గులు  వాటిని  బాధిస్తంద్! ఏవో  కోరికలు  వాటివి, తీరటేలిదు! 

ఏంటవి?" 

స్మ్ుదరం  అననద్  - "వాటిని   పటిటించుకోక  !  బాధల  బరువుతో 
అవి  ఎగరట్నేన  మ్రిచిపోయినెై, మ్ుస్ల్వెైపోయినెై. నువువ రా! 

అలల   కెరట్ల  మీద   స్వర   చెయియ!  స్ంతోషంగా  నవువల 
బుడగలు  ఊదు, రా!" అని. 

నీలం   రంగు   నీళ్లిచుకక   చాల  స్రులి   అడిగితే   ఒక   నీటిబొటుటి 
చెపిపంద్  త్న   మ్నస్ులో   మాట- "నాక   ఈ  స్మ్ుదరం   ద్టి 
పోవాలని  ఉంద్. కానీ  ఎలగ? దనిన  ద్టేదెలగ?" అని. "ద్ని 
దేమ్ుంద్, స్మ్ుద్రినిన   అడిగితే స్రి! అదే  ద్టిస్ుతంద్" అని  , 
నీల్ నీటి చుకక  స్మ్ుద్రినిన   అడిగింద్. 

స్మ్ుదరం   నవివంద్-  ఫెళ్ఫెళ!  ఉరుమ్ు  ఉరిమినటులి,  సింహం  గరిజించినటులి- "అద్   వీలుకాదు, 
ఇనానళ్ూలి   నేను  మీక  ఆశరియం  ఇచిచిందే   ఎకకవ!  మీ  మ్నుగడ  అంతా  ఇక  నాతోటే!  నేను 
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లేకండ్  మీరు లేరు! మీరు  ఏనాటికీ  ననున  వద్ల్ పోలేరు!" అననద్. 

"అంటే... నేను  కూడ్నా?!" అడిగింద్  నీల్  నీటి  చుకక  అమాయకంగా. 

"నువేవమ్నాన   పరితేయకంగా   పుట్టివా?  అందరిలగే   కదూ,  నువ్వనూ?  పరిపంచ  నియమాలు 
తెలీనటులి  మాట్లిడతావేమి?  నీకక  చేత్నెైందలలి   నాలో  కల్సిపోయి  బరత్ుకనీడవటమ. ఊరుకో , 
అలలిరి   చేయక;  అలలిరిపడక  !"  అననద్  స్మ్ుదరం  మొరటుగా  . "నువెవంత్,  ఒక   నీటిబొటుటివి. 

నేను   మ్హాస్మ్ుద్రినిన  .  నాలో   కల్సినందుక   నువువ   అస్లు   గరివంచాల్.  నీ   అసితత్వం   వృద్ధ 
చెంద్ందని  స్ంతోషించాల్. నీ  స్థాయి నెరిగి  మ్స్లుకోవాల్" అని  నవివంద్. 

నీల్ నీటిబొటుటి  ఏడిచింద్. త్న  అస్లుత్నానిన  తెల్యజెపిపన  స్మ్ుదరం  అంటే ద్నిక  విపరత్మెైన 
కోపం   వచిచింద్. "కానీ   ఏం   చెయయగలను?"  అని   విచారపడింద్.  నిరాశ  చెంద్ంద్.  ఆ  నిరాశలో 
ద్ని  మెరుపు  త్గగటం ,  వనెనవాయటం  గమ్నించి  మ్రింత్  ద్గులైంద్. 

అపుపడ   గమ్నించిందద్  -  "స్మ్ుదరం   పైెక   కనబడత్ుననంత్   పరిశాంత్   గంభీరంగా   లేదు. 

అందులో   నీళ్లి   బొటులి   చాల   ఉడికపోత్ునెనై  ,  కళ్వెళ్   పడత్ునెన,ై  నిరంత్రంగా   త్ుఫానులు 
రేపుత్ూనే   ఉనెనై.  జ్వలమ్ుఖులు   అనేకం   యీ   స్మ్ుదర   గరభంలోంచే   బరదదాలౌత్ునెనై-  త్న 
పరిపంచంలో  త్ను  ఉండి  గమ్నించలేదు-  స్మ్ుదరంలో   త్లతేత  అలలు అస్లు  ఉయాయలలే కావు! 

ఊయలలూగుత్ుననటులి కనబడే  నీటిబొటలిలో   అనేకం  ఈ  స్మ్ుదరపు  స్ంకెళ్లి  వలల్న  ఛేద్ంచుకొని  
పైెక  ఎరిగిపోయేందుక   పరియతినస్ుతనన  పోరాట కణాలు!!" 

"స్మ్ుదరం   చెపిపనటులి,  త్ను   నిజంగానే   పరితేయకమెైనదేమీ   కాదు;  కానీ   త్ను   ఒంటరిద్   కూడ్ 
కాదు. ఎగసిపడే  కెరట్లోలి  ఉనన  నీటి  కణాలు  ఒంటరివెలగ అవుతాయి?" 

నీల్   నీటిబొటుటి   ఏడపు   ఆగిపోయింద్.  స్మ్ుదరపు   అహంకారానిన   చూసి   ఇపుపడ్   నీటిబొటుటి 
నవివంద్.  ఎగసిపడే   కెరట్లక   మ్రొకక  కణం   తోడెైంద్.  చూస్ూతండగానే   కణానిక   కణం 
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చేరుకనెనై, అనీన  కల్సి  పైెకెగిరినెై!! 
"ఈ   ఉపెపన  ఎల   వచిచింద్?"  అని   స్మ్ుదరం   కంగారు   పడేస్రిక   ఏం   జరగాలో   అదంతా 
జరిగిపోయింద్- విశాలంభోరాశిలోని  ఒకొకకక  నీటిబొటూటి  మ్హారగళ్ంలో  కల్సి  నింగికెగసింద్! 

నింగికెగసిన  నీటిబొటులి   ఇక  కరిందక  జ్రలేదు- మఘచయాలై  భూత్లననంతా  పరచుక నానయి. 

ఒకనాటి   అపారపారావధి   ఇపుపడ   మ్ృత్స్మ్ుదరమెైంద్.  వినీలకాశం   కరింద  చినన   మ్డగై 
నిల్చింద్! 

చినిన నీటిబొటూలి, ఎగసిపడే  కెరట్లూ, ఆకరిషించే స్మ్ుద్రిలూ, మ్డగులైపోయి నిలబడే మ్ృత్ 
స్మ్ుద్రిలూ-  ఇవనీన  మానవ  స్మాజపు  గతిలో  భాగాలే.   పిలలిలు  కద్,  మీక  ఇవేవీ 
కనబడలేదేమ, ఇంకా-  లేకపోతే అకకడకకడ్  ఏమ్నాన కనిపించాయా, ఎపుపడెైనా? 

అందరికీ కారిమక ద్నోత్సవ  శుభాకాంక్షలు. 

కొత్తపల్లిబృందం.
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టి.వి.లో  వస్ుతంద్  హడై
చుటుటికొలత్  స్ూత్రమ్ు - పైెడ
వారు అలసిపోయారు కరికెట్  ఆడ
అందుకే తాగుత్ునానరు గూలికోన-డ

నాపేరు  బాట్
నేను  తినడ్నిక స్రిపోదు ఒక తోట
నేను తాగడ్నిక  చాలదు  ఒక లోట
నేను కూరుచింటే  విరిగిపోద్దా  పీట
ననున  త్ూయడ్నిక స్రిపోదు  కాట
నేను  పాడ్ను ఒక  పాట
వీరు  ననున  కటేటిశారు  మ్ూట
నేను ఊరిక వెళ్ుత్ుంటె  ఎవరూ- 

చెపపలేదు  నాక  ట్ట్!

 శ్రి స్యినాథ్ స్ూకలు, పొదలకూరు, 

నెలూలిరులో ఏడో త్రగతి చద్వే శరత్ 
చంద్రిక  పంపిన అంతాయనుపారిస్ కవిత్లు 
ఇవి-  మీరూ రాయచుచిగా, ఇల?!
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నీ తి చ ం ద్ రిక   
జరిగిన  కథ:  నెమ్ల్  రాజు  చిలుకను  కొంగతో  కల్సి  వెళ్ళమ్ంట్డ.  చిలుకక  అద్  ఇషటింఉండదు. 'దుషటి  
కొంగ  త్నను  ద్రిమ్ధయలోనే  చంపేయచుచి'  అని  స్ందేహం  వయకతం  చేస్ూత,  అద్  'హంస్-కాక'  కథ  చెపపటం  
మొదలు పెడత్ుంద్.  ఇక చదవండి- నీతిచంద్రిక  31 వ భాగం 
మ్ూలం: కీ.శ. కందుకూరి వీరేశల్ంగం      స్రళ్కరణ:ఘడియారం వేంకట నారాయణ శరమ 

ఉజజియినీ  నగరానిక  వెళ్ళ  ద్రిలో  ఒక  గొపప 
రావిచెటుటి  ఉండేద్.  ఆ  చెటుటి  మీద  ఒక  కాక, 

ఒక  హంస్  రెండూ  గూళ్ుళ  కటుటికొని 
నివసించేవి.   అవి  అట్లి  ఉంటూ  ఉంటే,  ఒక 
స్రి  ఎండ్కాలం  వచిచింద్.   ఎండలు 
మ్ండిపోత్ునానయి.   ఆ  స్మ్యంలో 

ద్రివెంబడి  పోత్ునన  బాటస్రి  ఒకడ  చాల 
అలసిపోయి,   రావి  చెటుటి  నీడన  కాళ్ుళ 
చాపుకొని  పడకనానడ.  రక్షణకని   వెంట 
తెచుచికనన  ధనుస్ుసను  ఒకద్నిన  అలగే 
ఎకకపెటిటి, పరికకన పెటుటికొని ఉనానడ వాడ. 

అయితే కొంత్సేపు గడిచేటపపటిక, స్ూరుయడ 
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మ్ుందుక  జరిగాడ;  ద్ంతో  నీడ  కూడ్ 
పరికకక  తొలగింద్.   బాటస్రి  మ్ుఖంమీద 
ఎండ  పడటం  మొదలుపెటిటింద్.   చెటుటిమీద 
ఉనన  హంస్   ఆ  బాటస్రి  అవస్థాను   చూసి 
జ్ల్పడింద్.   త్న  రెకకలు  చాపి,  ఎండక 
అడడాం పెటిటి  కదలకండ్  కూరుచిననద్.  

అల హంస్ రెకకల నీడన బాటస్రి హాయిగా 
నిదరపోత్ుంటే  చూసింద్  కాక.   స్హజంగానే 
దుషటిస్వభావి  అయిన  ఆ  కాకక  వాడి  స్ుఖానిన 
చూసి  కళ్ుళకట్టియి.  వాడిని అల  చూస్ూత 
ఊరుకోలేకపోయింద్  అద్.  గబుకకన  ఎగిరి 
వచిచి  అత్ని  పైెనునన  కొమ్మ  మీద  వాల్ంద్. 

స్రిగాగ  అత్ని   మ్ుఖం  మీద  పడేటటులి  రెటటి 
వేసింద్.  త్ట్లున  ఆ  చోటును   వద్ల్ 
ఆకాశానిక ఎగిరి మాయమెైపోయింద్.  

దుషటిబుద్ధ  అయిన  ఆ  కాక,  త్న  బుద్ధని 
అందరికీ  చాటి  చెపపటం  కోస్ం  అట్లి  చేసి 
ఉండవచుచిగానీ,  అంత్క  మించి  ఏమెైనా 
లభం  ఉంద్,  ద్నిక?  దుషుటిలక 
ఇత్రులను  హింసించట్నినమించిన 
పరమావధి మ్రొకటి కనబడదు.  

స్రే,  ఇంకేమ్ుంద్?  బాటస్రిక 
నిద్రిభంగమెైంద్.  వాడ  కళ్ుళ  తెరిచి  అటూ 
ఇటూ  చూశాడ.   చెటుటిమీద  రెకకలు 
చాపుకొని కూరుచినన హంస్ కనబడింద్ వాడిక. 

త్న  మ్ుఖం  మీద  రెటటివేసింద్  అదే 
అనుకనానడ  వాడ.  ద్ంతో   వాడిక 
ద్నిమీద  చాల  కోపం  వచిచింద్.   అపపటికే 
ఎకకపెటిటి  ఉనన  విలులిను  తీస్ుకొని  వాడ  ఒకక 
బాణంతో  హంస్ను నేలకూలచిడ.  ఏ పాపం 
ఎరుగని ఆ అమాయకపు హంస్ తోటి హంస్ల 
ఆశలనినటినీ  బూడిద  చేస్ుతననటులి  నేలరాల్ 
పారిణం విడిచింద్.  
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చూశారా, కాలం వకీరికరిసేత ఇలగే  అవుత్ుంద్. 

దెవై  నిరణయానిక  తిరుగు  ఉండదు  కద్! 

అపరాధి  అయిన  కాక   హాయిగా 
ఎగురుత్ుంటే,  ఏలంటి  త్ప్ప  చేయని 
హంస్  హింసింపబడింద్  చూడండి!  'పాపీ 
చిరాయు:'  అని  పెదదాలు  చెపేప  మాటలో 
ఏమాత్రం  అస్త్యం  లేదు.   చెడడావాళ్లితో 
స్హవాస్ం  ఏనాటికెనైా  కష్టిలనే 
తెచిచిపెడత్ుంద్. 

చిలుక ఆ కథ చెపిప ఆగగానే నేను ద్నివెైపుక 
తిరిగి  -  "మిత్రమా!  నాక  మా  పరిభువెైన 

హిరణయగరుభడ  ఎంత్టివాడో  నువ్వ  అంతే. 

మ్హాత్ుమలైనవారిక  ఈ  లోకంలో  అందరూ 
ఆత్మ  స్మానులే-  త్నతో  స్మానమెైనవారే! 

వారిక   'పరాయివాళ్ుళ'  అంటూఎవరూ 
ఉండరు.   స్వ-పర  భేద్లంచేద్ 
మ్ందబుదుధలేగాని,  మ్హానుభావులక 
అట్లింటి  తేడ్లేవీ  ఉండవు.   'ఆత్మవత్ 
స్రవభూతాని'-'ఎలలిపారిణులూత్నలంటివారే' 

అని  వినలేద్?  నా  మ్నస్ుస  ఎంత్  లోతెైనదో 
తెల్యక,  ఊరికే  నిందలు  మపుత్ునానవేల? 

ఒకక  నిమ్ుషంలో  నశిస్ుతంద్కద్,  ఈ 
శరరం?!  అట్లింటి  ఈ  శరరానిన  నమిమ,  నీ 
ఉస్ురు  పోస్ుకొని,  శాశవత్మెైన 
నరకకూపంలో పడి ఎవవరెైనా పడరాని బాధలు 
ఎందుక బాధలు పడతారు? 

నా  పటలి  నీక  విశావస్ం  ఎందుక, 

ఉదయించదు?   మ్హాత్ుమలతో  కల్సి  ఏడ 
అడగులు  నడిచినంత్  మాతారిన  వాళ్లితో 
చెల్మి ఏరపడిపోత్ుందని వినలేద్?  పండలిను 
(అట్లిగే,  పనులను)  చెడగొటటిటం  నీ 
స్హజగుణం  కద్,  అందుకనే  నీక  అందరూ 

8



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-49

అట్లి  కనబడతారు  కాబోలు.  నీ  అలపబుద్ధని 
పరికకన  పెటిటి,  పరియాణమెై  రా,  పోద్ం" 

అనానను. 

అపుపడ్  చిలుక  పక  పకా  నవివ, "ఓర,  నువువ 
కపప  చరమం  కపుపకనన  పామ్ులంటిద్నివి. 

నినున  చూసేత  ఎవరికనాన  నమ్మకం 
చికకత్ుంద్?   ఏద్  ఏమెైనా,  ఆత్మ  రక్షణ 
దగగరిక  వచేచిస్రిక   'ఏమ్రపాటు'  అనేద్ 
ఎవవరికీ  పనికరాదు.   ఇపపటి  పగను  నువువ 
మ్నస్ులో  పెటుటికొని,  బయట  పడకండ్, 

కొంచెం  ద్రి  స్గనిచిచి,  ఎవవరూ  లేని  నిరజిన 
పరిదేశంలో  ఎకకడో  ననున  మస్గించి 
చంపుద్మ్ని  ఇనిన  ఎత్ుతగడలు  వేస్ుతనానవు. 

ఇంత్సేప్  ననున,  మా  రాజును  నోటి  దురద 
తీరేటులి  తిటిటి,  ఇంత్లోనే  ఏ  నోరు  పెటుటికొని 
మ్ళ్ళ  సేనహం  కోస్ం  అరురిలు  చాస్ుతనానవు? 

'పరమ్  దురామరుగలలోకెలలి   అతి  దురామరుగడివి 
నువువ'-  అని  నీ  వాలకం  చూడగానే 
తెల్సిపోత్ుననద్.   'అతివినయం  ధూరత 
లక్షణం'-  అతి  మ్రాయద  చూపటం  దురామరుగల 
లక్షణం  అని  పెదదాలు  చెబుతారు.   దురామరుగల 

మాటలు  ఇషటింగాను,  'అవునవును' 
అనిపించేవిగాను  ఉననపపటికీ,  కాలంగాని 
కాలంలో  వచేచి  పువువల  మాద్రి  అవి  చివరిక 
లేనిపోని కష్టిలనే తెచిచిపెడతాయి.  నువెవంత్ 
దురామరుగడివో  నీ  మాటతీరుతోటే 
తెల్యవస్ుతననద్.   చిత్రవరణ-హిరణయగరుభల 
మ్ధయ  జరగనునన  మ్హోగరి  యుద్ధనిక  నీ 
మాటలేకద,  కారణం?   శత్ురివెైనవాడ 
చంపటం  కోస్ం  ఎనిన  ఎత్ుతలైనా  వేస్తడ. 

భూమిమీద  ఇంకొంత్కాలం  జీవిద్దాం 
అనుకంటుననవారెవవరూ  అలంటి 
మాటలక   తావు  విడవరు.   గత్ంలో  ఒక 
మ్ువవనెన  మెకం  (మ్ూడ  రంగుల  జంత్ువు- 

పెదదాపుల్)  అట్లినే  కద,  ఒక  కొంగను  అంత్ం 
చేసింద్?!  నీక  ఆకథ  చెబుతాను-  జ్గరిత్తగా 
విను: 

మి త్ రదో రిహ ం  అ నే  పు ల్-కొ ం గ ల  క థ  
జంబూ  దవపంలో  గారిమ్యకం  అనే   చాల 
అందమెైన అడవి ఒకటి ఉండేద్.  ఎలలిపుపడూ 
వికసించి  ఉండే  అడవి  మ్లలి  ప్ల  తీగల  చేత్ 
కపపబడడా  పొదలు  లకకక  మికకల్గా  ఉనన 

9



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-49

పొదరుటడవి ఒకటి అందులో ఉననద్.  ప్ల 
స్మ్ూహాలు  వెదజలేలి  స్ువాస్నలతో  కల్సి 
జ్రిన  మ్కరందపు   బిందువులను 
ఆస్వద్ంచటంకోస్ం  వచిచిన  త్ుమెమదల 
గుంపులతో  ఆ  పొదరుటడవి  మ్రింత్ 
శోభిలేలిద్.  చెటలి  కొమ్మల  గుబురలిలో  కూరొచిని 
ఎడతెరపిలేకండ్   కూస్ుతనన  పక్షుల 
కలకలరావాలతో  ఆ  పొదరుటడవి  నలు 
ద్కకలూ  పికకటిల్లిపోత్ుండేవి.  ఆ  అడవి 
మ్ధయలో  ఒక  చెటుటి  కరింద  ఒక  పొద  ఉండేద్. 

మిటటి  మ్ధాయహనంకూడ్  స్ూరయకరణాలు 
చొరనంత్ దటటింగా ఉండేద్, ఆ గుబురుపొద. 

అట్లింటి ఆ పొదలో నివసించేద్, ఒక పెదదా పుల్. 

ద్నిక దగగరలోనే ఒక జువివ చెటుటి ఉండేద్.  ఆ 
చెటుటిమీద గూడ కటుటికొని ఒక కొంగ కాపురం 
ఉండేద్. 

ఒక రోజున   ఆ  పెదదాపుల్  ఒక  పొటేటిలును  చంపి, 

ద్ని మాంస్ం తింటూ ఉండగా,  విధి  వశాత్ుత 
పొటేటిలు   ఎమ్ుక,  చిననద్   ఒకటి-  ద్ని 
పళ్ళమ్ధయ  స్ందులో  ఇరుకకపోయి  చాల 
చికాక  పెటిటింద్.   పుల్  ఎంత్  పరియతినంచినా 

ద్నిన  వెల్క  తీసే  మారగం  చికకలేదు.   చివరిక 
అద్ ఎంత్  బాధక గురెైందంటే, త్లను కరింద్క 
వేరిలడ  వేస్ుకొని,  నేలమీద  పడి  పొరిలి,  తీవరి 
వేదన  అనే  భరింపరాని  యాత్నను 
అనుభవిస్ూత,  ద్కకలు  పికకటిలేలిటటులి 
అరుస్ూత ఉండింద్. 

ఆ ఆరతనాద్లక పైెనునన కొంగ హృదయం 
దరవించింద్.  అద్ రావి చెటుటి పైెననే  కూరొచిని, 

కరింద  అవస్థాపడత్ునన   పెదదాపుల్ని  చూసి  "ఓ 
పులీ!  నినున  ఈ  అడవిలో  చాల  కాలంగా 
చూస్ూత  ఉనానను.   ఇంత్కమ్ుందు 
ఎననడూ  నువువ  నోరు  తెరచి  ఇంత్గా 
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బాధపడటం  చూడలేదు.  ఇపపటి  నీ  పరిసిథాతిని 
చూసేత  నాక  చాల  ఆశచిరయం  కలుగత్ుననద్. 

ఇంత్  కషటిం  ఏమొచిచింద్,  నీక?  చెపుప" 
అననద్. 

ఆ  ఓద్రుపమాటలక  పుల్  కొంత్ 
స్ంతోషించింద్.   ద్ని  బరువు  కొంచెం 
త్గిగనటలియింద్.  నాలుక  త్డబడత్ుండగా 
అద్  కొంగతో  "ఓ  దయామ్యా!  నా 
దురదృషటిం  ఏమ్ని  చెపేపద్?  నినన  రాతిరి  నేను 
ఒక  పొటేటిలును  చంపి,  ఆ  మాంస్ం  తింటూ 
ఉండగా,  ఏ  పాపకరమ  ఫల్త్మ  మ్రి,  ఒక 
ఎమ్ుక నా పళ్ళ స్ందులో ఇరుకకపోయింద్. 

ద్నిన తీసే ఉపాయం తోచక, అపపటినుండ ఈ 
విధంగా  అంత్ులేని  క్షోభను  అనుభవిస్ూత 
ఉనానను.   'ఇక  ననున  ఈ  ఆపదనుండి 
గటెటికకంచగల  నాధుడ  ఎవవరు?'  అని 
ఆందోళ్న  పడత్ుండగా  నా  పాల్టి 
భాగయదేవతే  'నీ  స్ంగత్యం'  అనే  ఆధారానిన 
కల్పంచింద్.    నిజంగా  చూసేత  నువువ 
మామ్ూలు  కొంగవా-  కానే  కాదు!  ఎనోన 
జనమలలో  నేను  చేస్ుకనన  పుణయకరమల 

ఫల్త్మ,  ననున  బరతికంచటం  కోస్ం-  నీ 
రూపం ధరించి నా మ్ుందుక వచిచి నిలచింద్! 

నాకక  నువువ  త్పప  వేరే  శరణయం  లేదు.  నాక 
స్యం చేసినా, చేయకనాన నువేవ గతి.  నా 
కోరికను  వయరథాం  చెయయక,  మ్ంచి  మ్నస్ుతో 
కాస్తంత్  పారిణద్నం  చేసి  పుణయం  కటుటికో. 

నాకంత్ మాత్రం మలు చేశావంటే జీవితాంత్ం 
నీ మలు మ్రచిపోను.  ఇక ఆలస్యం చేయక. 

ఆపదలో  ఉనన  ననున  రక్షించు"  అని  దనంగా, 

పలు రకాలుగా పారిరిథాంచింద్. 

అపుపడ్  కొంగక  పటటిరాని  దయ  పుటిటి,  చెటుటి 
ద్గి  వచిచింద్.   కోరల  పుల్  నోరు  తెరచుకొని 
ఉండగా అద్ త్న మ్ుకకను చటుకకన ద్ని 
నోటిలోనిక  జొనిపి, ఉపాయంగా ఆ ఎమ్ుకను 
బయటిక  లగేసింద్.   అద్  మొదలుకొని 
దవపంలో నివసించే ఆ పుల్, గాల్లో విహరించే 
ఆ  కొంగ-  రెండూ  మ్ంచి  మిత్ురిలైనారు- 

ఇదదారూ  సేనహంలోని  స్ుఖానిన  చవిచూడటం 
మొదలు పెట్టిరు.  

(ఆ త్రావత్ ఏమెైందో మ్ళ్ళ చూద్దాం...) 
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         గొ ప ప ల ు  చె ప ప క! 
రచన: సౌమ్య, అనిత్, గౌత్మి, పరిభుత్వ పారిధమిక పాఠశాల, గడడాంనాగేపల్లి, అనంత్పురం జిలలి. 

రేకలకంట  బళ్ళ  చదువుకనే  స్ునీల్క 
గరవం  ఎకకవ;  డబుబు  పిచిచి  కూడ్ను. "త్నే 
గొపపవాడ"  అని   అందరితోట 
చెపుపకనేవాడ  ఎపుపడూ.   రేకలకంటలో 
పరితి  స్ంవత్సరం  గంగమ్మ   జ్త్ర   చేసేవాళ్ుళ. 
చాల   ఆనందంగా   జరుపుకనేవారు 
జ్త్రను.  ఒకస్రి   గంగమ్మ  జ్త్ర 
స్ందరభంగా  పిలలిలందరికీ  ఆటలపోటలు 

పెట్టిరు.   అందులో  మ్ూడ  కలోమీటరలి 
పరుగు  పందెంలో   గల్చాడ  స్ునీల్!  ద్ంతో 
జ్త్ర  నిరావహకలు  వాడిక  ఒక  నగదు 
బహుమ్తి  ఇచాచిరు.  ఇంకేమ్ుంద్,  వాడి 
గరావనిక అంత్ులేకండ్ పోయింద్. 

చివరిక  వాడి   సేనహిత్ులందరూ  కల్సి 
"ఎలగైనా  వాడి   గరావనిన   త్గిగంచాల్" 

అనుకనానరు.  అందుక   త్గిన   ఉపాయం 
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ఆలోచించి  పెటుటికనానరు.  మ్రొక  నెల 
రోజులక,  బడిలో  ఆటలపోటలు 
మొదలయాయయి.  ఈస్రి  కూడ్   పరుగు 
పందెంలో  పాల్గనానడ  స్ునీల్.  పరుగు 
మొదలైంద్-  స్ునీల్  బాగా  పరుగు 
పెడత్ునానడ-  అకస్మత్ుతగా   అత్నిక 
నేలమీద  ఒక  పద్  రూపాయల  నోటు 
కనబడింద్.  ద్నిన  పటిటించుకోకండ్ 
మ్ుందుక  పరుగు  తీశాడ.  అంత్లోనే 
అత్నిక  ఎదురుగా  మ్రొక  పద్రూపాయల 
నోటు  పడి  కనిపించింద్.  వాడిక  డబుబు  పిచిచి 
కద్,  అందుకని  ఆగి,  అటూ  ఇటూ  చూసి, 

వంగి  ద్నిన  ఎతిత  జేబులో  వేస్ుకనానడ. 

మ్రికొంత్  దూరం  వెళ్ళస్రిక  ఇంకొక  నోటు! 

ఇల  ఐద్రు నోటులి ఏరుకంటూ స్మ్యానిన 
పటిటించుకోలేదు  వాడ.  ద్ంతో 
మిగిల్నవాళ్లింతా  వాడికంటే  మ్ుందు  గమ్యం 
చేరుకనానరు! 

"ఏంరా,  స్ునీల్!  పద్  రూపాయల  నోటులి!!" 
అని  నవావరు  మిత్ురిలంతా.  సిగుగపడడా  స్ునీల్ 
త్న   త్పుపను   తెలుస్ుకనానడ.   త్నను 
క్షమించమ్నికోరాడ  మిత్ురిల్న.  గరావనిన, 
డబుబు  పిచిచిని  జయిస్తనని  మాట  ఇచాచిడ 
అందరికీ. 

అటుపైెన  పరితి  ఆటల  పోటలోనూ 
బహుమ్త్ులు  వాడివే.  కానీ  ఏనాడూ  వాడ 
గరవం  పాలవవలేదు.   వాడిలోని  మారుపక 
మిత్ురిలంతా చాల స్ంతోషపడ్డారు.
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 స్ రె ైన  చి ర ు నా మా !

 వెంగళ్పప: నాకేమెనైా  ఉత్తరాల్చాచియా?

 ఫోస్టిమాన: మీపేరు?

 వెంగళ్పప: అద్ ఉత్తరాల మీదఉంటుంద్,  

చూడవయాయ! 

చి ల్ లి!
టచర: రామ్ూ! నేను నీక రెండ 
రూపాయలు ఇచాచిను, అయితే  అవి రంధరం 
ద్వరా కందపడ్డాయి. ఇంక నీ జోబులో ఏమి 
ఉంటుంద్?

రామ్ు: రంధరం  ఉంటుంద్ టచర.

నవువ!
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క ల సి  ప ని  చే ద్ దాం
కథనం : యువరాజ, 6 వత్రగతి, రిషివాయలీస్ూకల్, మ్దనపల్లి, చిత్ూతరు జిలలి. 

అనగనగా  ఒక ఊరిలో   ఒక అమామయి,  వాళ్ళ 
మారుత్ల్లి  ఉండేవాళ్ుళ.  ఆ అమామయి  పేరు 
రమ్.  రమ్  చాల   అమాయకరాలు.  వాళ్లి 
మారుత్లేలిమ  అస్లు   మ్ంచిద్కాదు. 

ఆమెక  రమ్  అంటే  చాల   కోపం  కూడ్ను. 

రోజూ  కచెచిడనిన   బటటిలు  తెచిచి  పడేసి  రమ్ను 
కటటిమ్నేద్.  రమ్  అలసిపోతే   కూడ్   "ఇంకా 
జోరుగా   చేయి"  అని  ఒతితడి  పెటేటిద్.  రమ్ 

ఇంకా  చిననదే  కద్,  మ్ర  జోరుగా  బటటిలు 
కటటిటం రాదు. 

అయితే  ఒకరోజున    మారుత్ల్లి   రాణ   దగగరిక 
వెళ్లింద్. "నా  కూత్ురు  చాల  బాగా  బటటిలు 
కడత్ుందమామ! పరితి రోజూ పద్ పద్ బటటిలు 
కడత్ుంద్,  ఇంకా  కావాలని  మారాం 
చేస్ుతంద్"  అని  అబద్ధలు   చెపిపంద్.  "ఓహో 
అట్లినా"  అని   రాణ  స్వయంగా  వాళ్లి  ఇంటిక 
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వచిచి  చూసింద్.  రమ్ని  వాళ్లి   రాజ్యనిక 
తీస్ుకొని  పోయింద్.  ఆమెక   కచెచిడనిన 
బటటిలు  ఇచిచి,  "ఒకే  రోజులో   పద్బటటిలు 
కట్టిల్"  అని  ఆజ్ఞాపించింద్.   "మ్రుస్టి 
రోజునుండే   పని   మొదలుపెట్టిలంద్.  ఇంక 
పాపం,  రమ్  ఏమి  చేస్ుతంద్?  ఏమీ  చేయలేక, 

ఒక  గద్లోక   వెళ్లి   త్లుపు   వేస్ుకొని   బాగా 
ఏడిచింద్.  

మ్రుక్షణం   మ్ుగుగరు   దేవత్లు 
పరిత్యక్షమ్యినారు ఆమెమ్ుందు- 

మొదటి  దేవత్  చెయియ  చాల   పెదదాగా   ఉంద్. 

మ్రొక దేవత్  కాళ్ుళ  చాల  పెదదాగా  ఉనానయి. 

చివరదేవత్  పెదవులు చాల పెదదాగా ఉనానయి. 

ఆ మ్ుగుగరు దేవత్లక  బటటిలు  కటటిడమ్ంటే 
చాల  ఇషటిం. మొదటి దేవత్ గబగబా ద్రాలు 
వడికంద్.  రెండో  దేవత్  గబగబా  బటటిలు 
పరచింద్.  మ్ూడో  దేవత్  గబగబా  బటటిలు 
కటిటింద్.  పద్  బటటిలూ  కేవలం  పద్ 
నిమిష్లోలినే    కటేటిశారు  మ్ుగుగరూ.  అటు 
త్రావత్  వాళ్ుళ   మ్ుగుగరూ 
మాయమ్యాయరు.  తెలలివారాక   రాణ  వచిచి 

చూసింద్. "అబబు  అనిన  బటటిల్న  ఒకక  రోజులో 
కటేటిశావే"  అని  మ్ుచచిట  పడింద్.  బటటిల్న 
చూసి  చాల  స్ంతోషపడింద్. 

అయితే ఏమెైందంటే, ఆ బటటిల్న చూడగానే  ఆ 
రాజయపు   రాకమారుడ   రమ్ని   పెళ్ళ 
చేస్ుకోవాలని   నిరణయించుకనానడ. 

రాకమారుడ   మ్ంచివాడే;   కానీ 
ఎవరిమాట్  వినడ;  ఎవరి   స్లహాలూ 
తీస్ుకోడ.  

అత్ను పెళ్ళ చేస్ుకంట్నని చెపిపన రోజు రాతిరి 
దేవత్లు   తిరిగి   వచాచిరు  రమ్  దగగరిక.  ఆ 
రోజున   రమ్  చాల  స్ంతోషంగా  ఉంద్.  "మీ 
కోస్ం  ఏమెైనా చేస్తను" అని  మాట  ఇచిచింద్ 
వాళ్లిక.  అపుపడ   దేవత్లు   అనానరు- 

"మమ్ు  మ్ుగుగరం   నీ  పెళ్లిక   వస్తం"  అని  . 
"స్రే,  ద్నిదేమ్ుంద్,  రండి"  అననద్  రమ్. 

“'అయితే మీరు ఎవరు' అని ఎవరెనైా  అడిగితే 
నేను  ఏమి  చెపపను?"  అని  అడిగింద్  . 
"'మమ్ు  నీ   బంధువులం'  అని   చెపుప!"  అని 
స్లహాఇచాచిరు దేవత్లు.  

మ్రుస్టి   రోజు   పెళ్లిక   అందరూ 
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హాజరయాయరు; అందరితోబాటు  ఆ దేవత్లు 
కూడ్   ఆ  పెళ్లిక  హాజరయాయరు.   అందరూ 
వాళ్లిను  గురించి  అబుబురంగా  చెపుపకనానరు. 

"వాళ్ళవరు?"  అని   రమ్ని   అడిగారు 
అందరూ. "మా బంధువులు  " అని  చెపిపంద్ 
రమ్.   రాకమారుడ   వాళ్లికేసి  మ్ురిపెంగా 
చూస్ూత   "ఎందుక,  ఒకరిక   చేత్ులు  పెదదాగా 
ఉనానయి,  ఒకరిక  కాళ్ుళ  పెదదాగా  ఉనానయి, 

ఒకరిక  పెదవులు  పెదదాగా  ఉనానయి?"   అని 
అడిగాడ.   "నేను  గబగబా  బటటిల్న 
పరుస్తను" అననద్ చేత్ులు పెదదాగా ఉనన దేవత్. 

"నేను  చాల  బాగా   పరుగతిత  ద్రాలు 
వడకతాను"  అని  చెపిపంద్  రెండవ  దేవత్. 

"నేను   ద్రానిన   నా   పెదవులతో   స్రి  చేస్ూత 
వేగంగా బటటిలు  కడతాను" అననద్  మ్ూడవ 
దేవత్. 

"ఓహో,  అందుకేనననమాట,  ఇంత్   త్వరగా, 

ఇంత్  చకకని  బటటిలు  కటటిగల్గింద్   రమ్!" 

అనుకనానడ  రాకమారుడ.  "అందరూ 
కలసి  మెలసి  ఉంటూ,  ఒకరికొకరు   స్యం 
చేస్ుకంటే   పనులు   ఇంత్   బాగా 
నెరవేరుతాయా!" అని ఆశచిరయపోయాడ. 

రాకమారుడ,  రమ్  అటుపైెన  ఒకరికొకరు 
స్యం  చేస్ుకంటూ  కలసిమెలసి  కలకాలం 
జీవించారు.
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ద్ ని క  తె లీ ద ు !

విద్యరిథా: నేను కంప్యటర లో  నా పాస్వరడా కొటిటినపుపడ.అక్షరాలనీన నక్షతారిలలి  
కనిపిస్ుతనానయి ఎందుకంట్రు, టచర?

టచర: నీ వెనక ఎవరెైనా వుంటే వారిక అరథాం కాకండ్ వుంటడ్నిక  అననమాట!

విద్యరిథా: మ్రి నా వెనక ఎవరూ లేనపుపడ కూడ్ అలగే వస్తంద్, టచర!?
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తె ల్ వి  తే ట ల ు  
సేకరణ: బి.కాశయప, తొమిమదవ త్రగతి, అభాయస్విద్యలయం, విజయవాడ. 

స్మ్యయ  ,రాజయయ,  బస్వయయ   మ్ుగుగరూ 
చాల   తెల్వెైనవాళ్లిని  పరితీతి.  ఆ   ఊరిలోనే 
వీళ్లింత్   తెల్వెైనవాళ్ుళ  లేరు. 

వాళ్ుళ మ్ుగుగరికీ ఒకస్రి అనిపించింద్-"ఇంత్ 
తెల్వి  తేటలు  ఉననవాళ్లిం;  ఒకస్రి  రాజుగారి 
మెపుప  పొంద్తే  బాగుంటుంద్  కద్"  అని, 

మ్ుగుగరూ  బయలుదేరి  రాజుగారి  దగగరిక 
వెళళరు. 
"మ్హారాజ్! మం మ్ుగుగరం మా తెల్వితేటల 

ఆధారంగా  అనేక  స్మ్స్యల్న  పరిషకరించాం. 

ఇనేనళ్లిక  మీ  మెపుప  పొంద్లని  వచాచిం.  మా 
తెల్విని  పరక్షించి  త్గిన  బహుమ్త్ులు 
ఇవవవలసింద్గా కోరుత్ునానం" అనానరు. 
"ఓ,  త్పపకండ్!  అలగే  చేద్దాం"  అనానడ 
రాజు, భటులను  పిల్చి  వారిక ఏదో చెబుత్ూ. 

రాజ  భటులు  ఒక  పెదదా  పెటెటిను   తెచిచి అకకడ 
ద్ంపారు- 

"స్రే,  తెల్విగల  పిలలిలూ,  ఇపుపడ  చెపపండి, 
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ఈ  పెటెటిలో    ఏమ్ుంద్?"  అని   వాళ్ుళ 
మ్ుగుగరినీ   అడిగాడ  రాజు.  

మ్ుగుగరూ  ఒకకస్రిగా  అనానరు: "అందులో 
మామిడి పళ్ుళ  ఉనానయి!" అని. 

రాజయయ  అనానడ- "అందులో  నిండ్  పళ్ుళ 
లేవు పరిభూ! కొనిన పళ్ుళ మాత్రమ ఉనెన"ై అని. 

బస్వయయ  అనానడ-  "అవునవును- 

అందులో మ్హా ఉంటే ఒక  డజను పళ్ుళ ఉనెనై" 
అని. 

రాజుగారి   ఆజఞా  మరక   పెటెటిని   తెరిచారు 
భటులు-  చూసేత  అందులో  నిజంగానే  డజను 
మామిడిపళ్ుళ ఉనానయి! 

స్భికలందరూ ఆశచిరయపోయారు.  

"  'ఇందులో   మామిడి  పళ్లి  ఉనానయి'  అని 
మీక   ఎల  తెల్సింద్?" అడిగాడ రాజు. 

స్మ్యయ అనానడ- "పరిభూ! మామిడిపళ్ుళ 

అంత్ చకకని  వాస్న వేస్ుతంటే  మ్రొక ఆలోచన 
ఎల  వస్ుతంద్?  నేను  వాస్నను  బటిటి  ఇవి 
మామిడి పళ్ళనని కనుకొనానను" అని. 

"వాస్న  ఎలగూ  ఉననద్-  భటులు  పెటెటిను 
తెస్ుతననపుపడ  వాళ్ుళ  అస్లు  కషటిపడలేదు- 

అలవోకగా  మస్ుకొచాచిరు.  ద్నిన  బటిటి  పెటెటి 
నిండగా  లేదని  అరథామెైంద్  నాక"  అనానడ 
రాజయయ. 
"పరిభూ! వాళ్ులి  పెటెటిను   కరింద్క  ద్ంపేటపుపడ 
వచిచిన  శబాదానిన  బటిటి  నేను  అందులో  స్ుమారు 
ఒక  డజను  పళ్ుళ  ఉంట్యని  ఊహించాను" 

నవావడ బస్వయయ.  
రాజుగారిక    వాళ్ళ    తెల్వితేటలు   చాల 
నచాచియి.  మ్ుగుగరినీ  స్త్కరించటమ  కాక, 

వారిని   త్న  ఆంత్రంగిక  స్లహాద్రులిగా 
నియమించుకనానరు.
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కా ల ం   వి ల ు వ  
రచన: యస్.రాజేశవరి, 8 వత్రగతి, జిలలిపరిషత్ హై స్ూకల్, పెదదాపపుపలగారిమ్ం, అనంత్పురం జిలలి. 

ఒక   ఊరిలో   రవి,  శాంత్  అనే   దంపత్ులు 
ఉండేవారు. రవి  బాగా  వాయపారాలు  చేసి  చాల 
డబుబును   పోగు  చేశాడ.  ఈ  దంపత్ులు 
ఇదదారూ  చాల  పొదుపుగా  ఉండేవాళ్ుళ.  కానీ 
వీళ్ళ  కొడక  స్తీష   మాత్రం  దుబారా  మ్నిషి. 

స్ూకలుక  వెళ్ళడమ్ంటే  వీడిక పరమ్ చిరాక. 

రవి,  శాంతి   స్తీషను   ఒక  మ్ంచి   బడిలో 

చేరిపంచారు;  కానీ   స్తీష   స్ూకలుక 
వెళ్ుతననటేటి    వెళ్ళ,  ఊరి   చెరువు  కటటి   మీద 
ఆడకనేవాడ.   అంతేకాదు-  వాళ్ళ   నానన 
కూడబెటిటిన   డబుబును   తీస్ుకెళ్ళ,  ఏవేవో 
ఆటలు   ఆడేవాడ;  ఆ  డబుబును 
పోగొటుటికనేవాడ.  

ఈ  విషయం  వాళ్ళ  నాననక  తెల్సి,  స్తీషను 
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కొట్టిడ,  తిట్టిడ.   "ఇలంటి   పనులు 
మ్ంచివి  కావురా"  అని  ఎనోన   విధాలుగా 
చెపాపడ. "ఇంకొకస్రి  ఇల  చేసేత  ఇంట్లించి 
గంటేస్త-  జ్గరిత్త"  అని   బెద్రించాడ.  కానీ 
స్తీష   ఆ  మాటలు  పటిటించుకోలేదు.  ఒక 
చెవితో  విని, మ్రొక  చెవితో  వద్లేశాడ. 

స్తీష  సేనహిత్ుడ  మ్హేష  అని  ఒకడ 
ఉండేవాడ.  "ఇలంటి   పని   ఎందుక 
చేస్ుతనానవురా,  నేను   స్ూకలుక   వెళ్ుతనానను 
కద్,  నువ్వ  నాతో  రా,  వెళదాం.   బాగా 
చదువుకంటే  నీ  కాళ్ళమీద  నువువ 
నిలబడచుచి కద్, ఇల   దొంగత్నం  చేయడం 
ఎందుక?  వాళ్ళక    నీ  మీద  ఉనన   పేరిమ్ను 
నువేవ    నాశనం    చేస్ుకంటునానవు. 

ఇపపటికెైనా   కాలనిన   వృధా  చేయకరా, బాగా 
చదువుకో"  అని  చెపాపడ  మ్హేష.   అత్ని 
మాటల్న   కూడ్   స్తీష   పెడచెవిన పెట్టిడ. 

వాళ్లి  నానన  తిటిటినపుపడలలి    స్తీష 
ఏడచికంటూ    ఎకకడికో    వెళ్లిపోయేవాడ. 

"వాడ ఇక మారడ" అని నిరాధరించుకొని రవి 
వాడిని వద్లేశాడ.  అట్లి   స్తీష  దుబారాగా 

పెదదావాడ  యాయడ;  కానీ   స్మ్రిపోత్ుగానే 
మిగిల్పోయాడ.   పెదదాయాయక  మ్హేష 
పోలీస్ు  ఇనస్పకటిరు  అయాయడ.  ఆ   ఊరి 
రౌడల  పటిటికలో  స్తీషను   చూసి,  చాల  బాధ 
పడ్డాడ.  

అత్నిన పిల్చి  "స్తీష, ఎల   వునానవ్  రా! మీ 
అమ్మ  నాననలు  ఎల  ఉనానరు?"  అని 
అడిగాడ.  

"ననున    మా    అమామ,  నాననలు   ఇంట్లించి 
త్రిమస్రురా" అని  చెపాపడ స్తీష. 

"మ్రి  త్మిమెయయక  ఎల   ఉంట్రు? 

నువువ   అలంటి   చెడ  పనులు    చేస్ూతంటే 
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ఎవరెైనా   అలగే   చేస్తరు.   అదే   నువువ 
చదువుకంటే   మ్ంచి  డ్కటిరో,  ఇంజనీరో 
అయేయవాడివి!  కానీ  కాలం   విలువ  తెల్యక 
అల    చేశావు.   ఇపపటికెైనా    మీ   అమామ, 
నాననల   దగగరిక   వెళ్ుళ.  క్షమించమ్ని  వేడకో. 

స్మ్రిపోత్ుగా   ఉండక.  దొంగ  పనులు 
మాని  ఏదెైనా  వాయపారం   చేస్ుకో,  నేనూ 
నీకేమెైనా  స్యం  చెయయగలనేమ  చూస్తను. 

అల  కాక  చెడద్రినే  ఉంట్నంటే  మ్టుక, 

ఇనస్పకటిరుగా  నా  బాధయత్  నేను  నిరవరితంచాల్స 
ఉంటుందని  మ్రిచిపోక!"  అని   చెపిప 
వెళ్ళపోయాడ మ్హేశ. 

మిత్ురిడి మాటలు స్తీషని ఆలోచింపజేశాయి. 

అత్ని మ్నస్ు మారింద్. త్ల్లిదండరిల  దగగరిక 
వెళ్ళ  క్షమాపణలు  చెపాపడ. వాళ్ళ స్యంతో 
త్ను కూడ్   ఒక   వాయపారం   మొదలుపెట్టిడ. 

నిలకడమీద  అందులో   విజయం 
స్ధించాడ! 

21

ఫ్ రి!
స్త్య, వాళ్లి నానన  స్ంత్క పోయారు.

నానన: మ్ునకాకడలు ఎంత్మామ, కటటి?
వాయపారస్ుతరాలు: పద్ రూపాయలు స్ర!

స్త్య (నానన చెవిలో గుస్గుస్గా): నానాన! ఇవి తీస్ుకంద్ం! ఈ మ్ునకాకడలు కొంటే 
రబబురు బాయండ్ ఫ్రి, చూడ!

క ల ని జ మా యె గా !

నానన (దుపపటి లగుత్ూ) : ఓరేయ్  రాజూ!  నిదరలే రా! తెలలివారుజ్మ్ున నిదరలేచి 
చదువుకంటే బాగా జ్ఞాపకం ఉంట్యి! 

రాజు: ఉండ  నానాన! తెలలివారు జ్మ్ున వచేచి కలలు నిజమౌతాయట- నేను 
పాస్యినటులి చకకని కల వస్ుతంటేను! 
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అ మ్ మ మ్ మ  ఊ ర ు
రచన:  పరివీణ, 6 వ త్రగతి, రిషివాయలీ స్ూకలు, మ్దనపల్లి, చిత్ూతరు జిలలి.

మా  ఊరు  పేరు  గంగూరు. అద్  కృష్ణజిలలిలో 
ఉంద్-  విజయవాడక   గంట   దూరంలో. 

పెదదా  పెదదా   గోడౌనులి,  పచచిని  గడిడా,  ఎదుదాలు- 
వీటిని   చూసేత  చాలు-   నాక   మా   ఊరు 
గురుతక    వస్ుతంద్.   మాక  ఊళ్ళ  బోలడ 
ఆవులు  ఉనానయి. అనీన  'జరస' జ్తి  గోవులే. 

మా  ఊళ్ళ  అనీన  నాక  ఇషటిమ.  అయితే 
అకకడ   నాక   నచచినిద్  కూడ్  ఒకటుంద్- 

ఏమిటంటే,  -అకకడ   బోలడనిన   బలులిలు 
ఉంట్యి!  

రోజూ  పొదుదానన   లేచినపపటినుండ 
పిలలిలందరమ్ూ  గంత్టం,  పరుగత్తటం, 

ఆటలడటం  చేస్ూతనే    ఉంట్మ్ు. 

అందరమ్ూ  అంతే-  ఒకక  అమ్మమ్మ    త్పప. 
త్ను   పొదుదానన    నాలుగింటి   నుంచి 
ఏడగంటల   ద్కా   ప్జ  చేస్ుకంటుంద్. 
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త్రువాత్   వంట  గద్  కెళ్లి    నోరూరించే 
వంటకాలు  త్యారు  చేస్ుతంద్.  

మా  తోటలో  చాల  చెటులినెనై.   అకకడికెళ్ళ 
రోజూ  కొబబురి   చెటెలికకటం  నేరుచికంట్ం. 

కొబబురి కాయలు   కోస్ుకొని   వాటిలోని   నీళ్ుళ 
తాగుతాం.   అకకడి  నీటి   గుంటలోలి    పడి 
దొరులితాం.  అకకడ  ఊళ్ళ  వాళ్లింతా    చాల 
బాగా  పలకరిస్తరు.  భలే  మ్రాయద  చేస్తరు. 
మా  ఊళ్ళ  స్యంత్రం  ప్ట   వచేచి   చలలిటి 
గాలులు   చాల  బాగుంట్యి.    రణగొణ 
ధవనులు,   వాతావరణ  కాలుషయం   అకకడ 

చాల   త్కకవ.  

మా అమ్మమ్మవాళ్ళ ఇంటి  చుటూటితా  పెదదా పెదదా 
పొలలు  ఉనానయి.  రాతిరిప్ట    మమ్ంతా 
వాకట్లి    కూరొచిని  తాజ్   కొబబురి  నీళ్ుళ 
తాగుత్ూ,  చందమామ్ను   చూస్ూత, 
అమ్మమ్మ    చెపేప   కథలు   వింటూ, 

పడకంట్ం- ఎంతో  హాయిగా  ఉంటుంద్!! 

ఆహా! ఇవనీన  చెబుత్ుంటే    నాక   మా  ఊరు, 

అమ్మమ్మ,  తాత్గారు,  ఊళ్ళవాళ్ుళ 
అందరూ  గురుతక   వస్ుతనానరు.  మీరూ  రండి 
మ్రి, అందరం వెళదాం!
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ప్ల కండ!

రవి:స్మ్ూ! ఏంటిరా త్లక బాయండేజీ కట్టివు?

స్మ్ు: మా ఆవిడ  నా మీద్క  ప్లు విసిరింద్రా!

రవి: ప్లు విసిరితే  అంత్ దెబబు త్గిల్ంద్? 

స్మ్ు: ఆ ప్ల కంద ప్లకండ  కూడ్ ఉంద్గా, ద్ంతో త్ల పగిల్ంద్ మ్రి! 
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      స్ ూ రి  తో ట  
రచన: యస్. కమారి, 6 వత్రగతి, పరికృతిబడి. 

స్ూరిక   అందమెైన   తోట  ఒకటి   ఉండేద్.  ఆ  తోటలో 
రకరకాల  పక్షులు  ఉండేవి. అత్ను  రోజూ  తోటక వెళ్ళ 
చెటలిక నీళ్ుళ కటిటి వచేచివాడ. ఒక రోజు  తోటక పోయి 
చూసేత   తోటంతా  నిశశబదాంగా  ఉంద్.  పక్షులనీన 
మ్ూగపోయి  ఉనానయి. 

"రోజూ  ఎనిన  పక్షులు  ఉండేవి!  ఈ  రోజు 
త్గిగపోయినటులినానయే!  ఎవరో   ఈ  పక్షులను 
తినేస్ుతనానరు.  పటుటికోవాల్"  అనుకొని,  స్ూరి  ఆ 
రాతిరిక తోటలోనే  పడకనానడ. 

రాతిరి   9 గంటల  పారింత్ంలో    పెదదా  గరిదదా  ఒకటి  వచిచింద్ 
ఎకకడినుండో.  వచీచి  రాగానే  అద్  ఒక   పక్షిపిలలిని   తినేసింద్! 

ద్నేన  గమ్నిస్ుతనన    స్ూరి  కోపం  పటటిలేక  ఆ   గదదా  మీద్క 
దూకాడ. త్న చేతిలో ఉనన కటెటితో ద్ని  మ్ుఖానిక నాలుగు 
అంటించాడ. 
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అయితే  అద్ మామ్ూలు గరిదదా కాదు- స్ూరితో స్హా ఆకాశంలోక ఎగిరింద్ అద్. పోయి పోయి ఒక 
స్మ్ుదరంలోక  దూకంద్! 

గదదా   మీద   ఉనన   స్ూరి   కూడ్   స్మ్ుదరంలోక 
జ్రిపోయాడ.   గరిదదా  ఎకకడిక  వెళ్ళందో   తెలీదు. 

స్ూరి  మ్టుక    ఈదుకంటూ   ఒక  దవిని 
చేరుకనానడ.  ఆ  పరిదేశం  చాల  అందంగా  ఉంద్. 

చాల  చెటులి, మొకకలు, తీగలు దటటింగా పెరిగి ఉనెనై. 

అంత్లో  అకస్మత్ుతగా అత్నిక  ఒక  ఎలుగుబంటి  అత్నిక  
ఎదురెైంద్! 

ద్నిన  చూసి   స్ూరి  చాల  భయపడ్డాడ.  కానీ  అద్ 
వాడితో  తెలుగులో  మాట్లిడింద్!  "భయపడక"  అని 
అద్   స్ూరి  చెయియపటుటికొని   త్మ్  ఇంటిక 
తీస్ుకపోయింద్ వాడిని.  
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అకకడిక  వెళ్లిగానే  ఎలుగుబంటి  అననద్-  "స్ూర!  నాక 
ఆకల్వేస్ుతననద్.  మీ  మ్నుషులు  అనననిన  వంటలు 
చేస్ుకంట్రు  కద్,  నాక   ఏమెనైా   చేసిపెడతావా?" 

అని అడిగింద్.  స్ూరి ఇంకా భయపడత్ూనే ఉనానడ. 

"స్రేలే,  ఇల  అయితే  నువువ  నాక  ఆహారం  పెటటిలేవు 
గానీ,  ఏదెైనా  మ్ంచి  హోటల్క   పోద్ం,  రా!"  అని 
పిల్చిందద్. 

"ఇదేమి  ఎలుగుబంటి,  ఇకకడేం  హోటలు  "  అని 
భయపడత్ూనే స్రేననానడ  స్ూరి. అల పోత్ూవుంటే 
ద్రిలో  ఇటుపరికకన ఒక  పే..దదా గరిదదా  ఒకటి  కనిపించింద్. 

ద్నిన   వెంటనే  గురుతపట్టిడ  స్ూరి.  మ్రుక్షణం   ఎలుగుబంటి   చెయియ   పటుటికొని  హోటల్లోక 
పరుగుతీశాడ. "ఏమ్యింద్,   ఇంత్ తొందరపడత్ునానవు?" అంద్ ఎలుగుబంటి. 

"ఇంద్క  అకకడ  ఉందే,  ఆ  గరిదేదా,  మా  ఊరిక  వచేచిద్! 

అద్    నా  తోటలో   పక్షులనినటినీ  తినేస్తంద్!  ద్నిన 
త్రుమ్ుకంటూనే నేను ఇకకడిక వచాచిను!" అనానడ 
స్ూరి. 

"ఓ  అద్!  అద్  చాల  త్ుంటరిద్!  ద్నిమీద  ఇపపటికే 
చాల  కేస్ులు  ఉనానయి.  రేపు   కోరుటిలో  చెబుద్ంలే, 

ద్ని స్ంగతి!" అననద్ ఎలుగుబంటి. 

తెలలివారగానే ఇదదారూ  కోరుటిక  పోయారు.  
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ఎలుగుబంటి   కోరుటిలో   చెపిపంద్:  "మ్న  పారింత్ంలో 
ఉండవలసిన   గరిదదా   వేరే  పారింతానిక   పోయింద్;  అకకడ 
ఉనన  పక్షులను   తింట్ద్;  తిరిగి   ఇకకడిక   వస్ుతననద్. 

దనిక త్మ్రు త్గిన శిక్ష విధించాల్ యువరానర!" అని. 

జడిజిగారు  అడిగారు:  "ఆ  గరిదదా   ఇదేనని    ఎల 
గురుతపడతారు?”అని.  

స్ూరి  మ్ుందుక వచిచి  చెపాపడ: "నినన  కటెటితో ఆ గరిదదా 
కంటిమీద ఒక  దెబబు వేశాను.  ఇదుదాగో, ఇపపటికీ  ఆ గురుత 
ఉంద్- చూడండి! 

 జడిజి  గారిక  కోపం   వచిచింద్.  "ఆరడార  ఆరడార!  ఈ  దొంగ  గరిదదాకొక   ఆరు  స్ంవత్సరాలు  జెైలు  శిక్ష 
విధిస్ుతనానం" అనానరు. 

వచిచిన  పని  ప్రిత  కాగానే  స్ూరిక  ఇంట్లివాళ్లింతా 
గురుతకొచాచిరు.  "నా  కోస్ం    మా  వాళ్ుళ 
ఎదురుచూస్ుతంట్రు.  ఎలుగుబంట,  ఇపుపడ 
స్మ్ుదరం  ద్టి ఎల వెళ్ళను? అడిగాడ స్ూరి.  

"మా   సీతాకోక  చిలుక   ఉంద్గా,  ద్నిమీద    ఎకక 
పోవచుచిలే"  అని  ఎలుగుబంటి  సీతాకోక  చిలుకను 
రమ్మననద్. 
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స్ూరి  ఆ   సీతాకోకచిలుక  మీద  ఎకక,  అందరికీ 
నమ్స్కరం పెటిటి బయలు దేరాడ. 

ఇంటిక  రాగానే   స్ూరి   వాళ్ళ  అమ్మ  "ఎకకడిక 
పోయినావురా, ఇనానళ్ూళ!" అంటూ  ఏడిచింద్. 

"ఏమీ  లేదమామ!  ఓ  దొంగ  గరిదదా  వచిచి  మ్న  తోటలోని 
పక్షులను   తింటుంటేనూ,  ఆ  గరిదదాని   చంపేసేందుక 
వెళళను" చెపాపడ స్ూరి నిజ్యితీగా. 

"మ్రి ఇనిన రోజులు పోయావేరా?" అడిగింద్ అమ్మ. 
"అటునుండి  అటు  మా  ఫెరిండ్  వాళ్లి  ఇంటిక  పోయాను; 

వాడి పుటిటినరోజు కద్!" అనానడ స్ూరి.  
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ఎ క క డి న ు ం డి  ఎ క క డి క!
సొంత్ కథలు రాయాలంటే ఇద్గో, ఇల ఓ గొలుస్ు కథ మొదలు పెటుటికోండి- బాగుంటుంద్.  గణేష రాసిన  
ఈ  గొలుస్ు  కథ  నిజ్నిక  అస్ంప్రణమ.  ఇల  కాక  మ్రెల  ఉంటే   బాగుంటుందో  మీరే  ఆలోచించి  
చెపేపస్ుకోండి, అల మ్రో కథ త్యారవుత్ుంద్ !
రచన: గణేష, 523, వికాస్ విద్యవనం, పోరంక, విజయవాడ. పున:కథనం: కొత్తపల్లి.

చాల  రోజుల కరిత్ం   ఒక ఊళ్లి రంగారావు అనే 
యువకడ  ఒకడ  ఉండేవాడ.  పటనంలో 
అత్నిక  ఓ  చినన  స్థాలం  ఉండేద్.  అందులో 
కనీస్ం  ఒకక  గదెైనా   కట్టిలని  అత్నిక  బలే 
కోరిక.  పటనంలో  గద్  కట్టిలంటే  కనీస్ం  పద్ 
వేల  రూపాయలైనా ఉండ్ల్. కానీ రంగారావు 

దగగర ఏనాడూ అంత్ డబుబు జమ్ కాలేదు.

ఒక  రోజున  రంగారావు  పొలం 
దునునత్ునానడ.  అకస్మత్ుతగా  అకకడ 
అత్నిక  ఒక బంగారు నాణెం దొరికంద్. "అబబు 
బంగారు  నాణెం!  దంతో  నా  అవస్రాలనీన 
తీరతాయి!" అనుకొని అత్ను పని ఆపి, ద్నిన 
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జేబులో వేస్ుకొని ఇంటిక బయలు దేరాడ.

ఇంటికపోత్ుంటే,  ద్రి  మ్ధయలో  ఒక 
మ్ుస్లయన ఎదురు పడ్డాడ రంగారావుక. 

ఒక  గాడిదను  తోలుకొని  వస్ుతనానడ్యన. 

"నాయనా!  చాల  ఆకల్గా  ఉంద్.  రెండ 
రోజులుగా  ఏమీ  తినలేదు.  నీక  మలు 
జరుగుత్ుంద్- నీ దగగర  ఏమెనైా ఉంటే  ద్నం 
చెయియ  బాబూ"  అనానడ  మ్ుస్లయన, 

రంగారావుతో. 

స్ంతోషంగా  ఉనన  రంగారావుక  అబదధం  చెపప 
బుద్ధ  కాలేదు.  "పోనీలే,  ఇద్  నాక 
దొరకలేదనుకంట్ను"  అని  అత్ను  త్న 
జేబులోని  బంగారు  నాణెం  తీసి   ఆ 
మ్ుస్లయనక ఇచేచిశాడ. 

"చాల గొపప పని చేశావు నాయనా, దనితో నా 
అవస్రం  నెరవేరుత్ుంద్.  ఇద్గో,  ఈ  గాడిద 
చాల  మ్ంచిద్.  దనిన  నువువ  తీస్ుకెళ్ుళ" అని 
ఆ మ్ుస్లయన త్న  గాడిదను రంగారావుక 
ఇచిచి మ్ుందుక స్గాడ. 

రంగారావుక  ఆ  గాడిదను  ఏం  చెయాయలో 
అరథాం  కాలేదు.  వదదానాన  వినేటులి  లేదు, 

మ్ుస్లయన.  అందుకని  అత్ను  ద్నిన 
తోలుకొని  ఇంటిక  పోయాడ.

ఇంటిక  పోయేస్రిక  అకకడ  పరిసిథాతి 
గందరగోళ్ంగా ఉననద్.  వాళ్లి పకకంటి వాళ్ుళ 
వేరే ఏదో ఊరికని  బయలు దేరి ఉనానరు. తీరా 
స్మ్యానిక బండి జ్డ లేదు!

"ద్నిదేమ్ుంద్, ఇద్గో ఈ గాడిద ఉంద్ కద్, 

మీ  స్మానలిను  దనిమీద  తీస్ుకెళదాం,  రండి" 

అని  రంగారావు  వాళ్లి  స్మానలినినటినీ 
పొరుగూరు  చేరాచిడ.   వాళ్ుళ  చాల 
స్ంతోషపడి,  అత్నిక  ఒక  వందరూపాయలు 
ఇచిచి, భోజనం కూడ్ పెటిటి పంపారు.

వెనకక  వస్ూత   ఒకచోట  విశారింతిగా 
కూరుచినానడ  రంగారావు.  అంత్లోనే  ఒక 
చినన  పిలలివాడి  ఏడపులూ,  వాళ్లి  అమ్మ 
అరుపులు  వినపడ్డాయి.  రంగారావుక 
జ్ల్వేసింద్.  "పిలలివాడ  ఎందుక 
ఏడస్ుతనానడమామ?"  అని  అడిగాడ. 

"చూడ  నాయనా,  మా  బండి  చకరం  విరిగి 
అవత్ల  ఎకకడో  నిల్చి  పోయింద్.  నడక 
త్పిపతే  ఇక  వేరే  మారగం  లేదు  మాక.  వీడేమ 
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నడవనని మారాం చేస్ుతనానడ" అంద్ ఆ త్ల్లి.

"అయోయ, ద్నిదేమ్ుందమామ, నా  గాడిద 
మీద  కూరోచిబెటటిండి  వాడిని.  చిటికెలో 
అందరం  పటనం  చేరుకంద్ం"  అనానడ 
రంగారావు   ఆ  పిలలివాడిని   స్మ్ుద్యిస్ూత. 
పిలలివాడ  స్ంతోషంగా  గాడిదనెకక 
కూరుచినానడ.  పటనం  చేరాక  వాళ్లి  నానన 
రంగారావుక  బలవంత్ంగా 
వందరూపాయలు  ఇవవటమ  కాక,  "నీక  ఏ 
అవస్రం  వచిచినా  ననున  అడగు, 

స్ంకోచించక" అని మాట కూడ్ ఇచాచిడ.

"ఏదెైనా ఒక చినన పని ఇపిపంచారంటే, మీ పేరు 
చెపుపకొని  బరత్ుకకంట్ను"  అనానడ 
రంగారావు  వినయంగా.   "పనిదేమ్ుంద్, 

మ్న స్ైకల్ ష్పులోనే పని చెయియ. నీ పనిని బటిటి 
ఎంతో  కొంత్  జీత్ం  ఇస్తనులే"  అనానడ  ఆ 
పెదదామ్నిషి!

అల  రంగారావు  స్కైల్  ష్పులో  పనిక 
కదురుకనానడ;  వళ్ుళ  వంచి  ఇషటింగా  పని 
చేయటం  మొదలు  పెట్టిడ.  నెల  తిరిగేస్రిక 
రంగారావుక  రెండవేలు  జీత్ంగా   ఇచాచిడ 
ష్పు  యజమాని.  "అంత్  డబుబు  వదదాండ, 

ఖరుచిలక  ఎంతో   కొంత్  ఇవవండి  చాలు" 

అనానడ  రంగారావు.   యజమాని  అత్నిక 
ఖరుచిలక  డబుబు  ఇచిచి,  మిగతా  సొమ్ుమను 
అత్ని పేరనే బాయంకలో వేశాడ.  

స్ంవత్సరం  తిరిగే  స్రిక  రంగారావు  పేర 
బాయంకలో  ఇరవెవైేల  రూపాయలు  జమ్ 
అయాయయి. ఆ డబుబుతో అత్ను త్న స్థాలంలో 
చినన  ఇలులి ఒకటి కటుటికోగల్గాడ! 
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క థ లో  క థ  
నేరుగా  ఏ  కథా  దొరకకపోతే,  కథలో  కథ  దొరుకత్ుందట.  ఇద్గో,  ఇలగననమాట, 

చద్వి  చూడండి!  ఎటొచీచి  అభివరుణ  బొమ్మలో  ఉనన  గాడిదను  
మ్రిచిపోయినటులినానడ- అద్ త్పిపపోయింద్; కథలోక రాలేదు. 

రచన: అభివరుణ, 512, వికాస్విద్యవనం, పోరంక, విజయవాడ. 

ఒకరోజు స్యంత్రం  అవవ, అమ్మ, బాబు 
చెరువు  గటుటిమీద  నడచుకంటూ  ఇంటిక 
వెళ్ుతనానరు.  చెరువులో   చాల   అందమెనై 
పువువలు  ఉనానయి.  స్ూరుయడ  అపుపడే 
అస్తమిస్ుతనానడ.  వాతావరణం  చాల 

బాగుననద్.   "అవావ,  అవావ!  ఓ  మ్ంచి  కథ 
చెపపవ్?" అని అవవ దగగరిక  వెళళడ బాబు. 

"ఇకకడ  కూరొచిని  కథలు  చెపుపకంటూంటే 
చీకటి  పడిపోదూ?  ఇంటికెళళక 
చెపుపకంద్ంలే"  అంద్  అవవ.  "కాదు, 
ఇపుపడే ఓ చినన కథ చెపుప, రాక్షస్ుడి కథ" అని 
పటుటి  పట్టిడ  బాబు.   అమ్మ,  బాబు 
చెటుటికంద కూరొచిని కథ వింటుంటే, అవవ కథ 
చెపపటం మొదలుపెటిటింద్ ఇలగ- 

"అనగనగా  ఒక  రాజయంలో  ఒకరాజు  ఉనానడ. 

అత్ను  చాల  మ్ంచివాడ.  పరిజలక స్యం 
చేస్ూతఉంట్డ.  ఒకరోజున   ఆ  రాజయంలోక 
ఒక  పెదదా  రాక్షస్ుడ   వచిచి  పరిజలను  తినడం 
మొదలుపెట్టిడ.  రోజుకో  ఇంటిక  వెళ్ళ 
త్నకషటిమెైన వారిని తింటునానడ వాడ. 
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అట్లి ఒకరోజున  వాడ రాజు గారి ఇంటిక వెళ్ళ 
"నాక  ఆకల్గా  ఉంద్-  నీ  కూత్ురు  కావాల్" 

అనానడ.  అంత్  పెదదా  రాక్షస్ుడిని  చూసి 
రాజుకూడ్  భయపడ్డాడ.  వాడిక   ఏం 
స్మాధానం  చెపాపలో  కూడ్  అరథాం  కాలేదు 
ఆయనక.  అపుపడ  రాక్షస్ుడే  అనానడ-  నీ 
బిడడాని రక్షించుకనేందుక నీక ఒక అవకాశం 
ఇస్తను.  నేను ఒక పరిశన అడగుతాను.  ద్నిక 
స్రెైన  స్మాధానం  చెబితే  నీ  కమారెతను 
వద్ల్వేస్తను.  త్పుప  స్మాధానం  చెపిపన 
వాళ్ళని నాక ఆహారంగా ఇవావల్ నువువ" అని 
చెపాపడ రాక్షస్ుడ. 

రాజు "స్రే ఆ పరిశన ఏమిట్ అడగు" అనానడ. 

"పొదుదాన   నాలుగు  కాళ్లితో  నడస్ుతంద్, 

మ్ధాయహనం  రెండకాళ్ళతో  నడస్ుతంద్,  రాతిరి 
మ్ూడ  కాళ్ళతో  నడస్ుతంద్-  ఏమిటద్?" 

అడిగాడ రాక్షస్ుడ. రాజుక ఆ పరిశనక స్రెైన 
స్మాధానం  తెల్యలేదు  .   తెలలి  మొఖం 
వేశాడ.   రాక్షస్ుడ  నవావడ-  "పో,  మ్రి 
దనిక  స్రెైన  స్మాధానం  చెపపమ్ని  ఊరంతా 
దండోరా వేయించు" అనానడ. 

రాజయంలో  ఎవవరికీ   ఆ  పరిశనక  స్రెనై 
స్మాధానం తెల్యలేదు.  త్పుప స్మాధానం 
చెపిపనవాళ్లిను   అందరినీ   రాక్షస్ుడ 
భోంచేసేడ.  రాజయంలో  ఉనన  పెదదావాళ్ుళ, 
యువకలు  స్గం  మ్ంద్  రాక్షస్ుడిక  భోజనం 
అయిపోయారు.  "ఎలగబాబు,  వీడిని 
ఓడించేద్  ఎవరు?"  అని  రాజు  ఆలోచనలో 
పడ్డాడ. 

చివరిక   ఒకబాబు  మ్ుందుక  వచాచిడ-  "నీ 
పరిశనక  స్మాధానం నేను చెపాతను. అద్ త్పెపైతే 
నువువ  ఎలగూ ననున  తినేస్తవు.  మ్రి  ఒకవేళ్ 
అద్ స్రెైన జవాబు  అయితేనో?" అనానడ. 

"నీలంటి  బుడత్ల్న  చాల  మ్ంద్ని 
చూశానురా,  దనిక  స్రెైన  స్మాధానం  నువువ 
ఊహించలేవు.  అయినా  ఒకవేళ్  నీ  జవాబు 
స్రెైనదే  అనుకో,  అపుపడ  నేను  ఈ  లోకం 
నుండే  వెళ్ళపోతాను-  స్రేనా?"  అనానడ 
రాక్షస్ుడ గరవంగా. 

ఆ  బాబు  చెపాపడ: "నీ  పరిశనక  స్మాధానం- 

'మ్నిషి'  "  అని.  "మ్నిషి   త్న  జీవిత్ం 
పారిరంభంలో నాలుగు కాళ్లిమీద పారాడతాడ. 
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నడిమి  వయస్ులో  రెండ  కాళ్లిమీద 
నడస్తడ.  ఇక  మ్ుస్ల్త్నం  వచేచిస్రిక  కటెటి 
పటుటికొని  మ్ూడకాళ్లితో  మ్ళళడతాడ- 

అంతేగా?" అనానడ. 

ఆ  స్మాధానం  స్రెైనదేగద్,  మ్రి  రాక్షస్ుడ 
త్ను  ఇచిచిన  మాట  నిలబెటుటికోవాల్. 

అందుకని  వాడ   కొండపైెక  ఎకక  ఒక  పెదదా 

రాయిక  త్న  త్లని  గుదుదాకని 
చచిచిపోయాడ.  రాజు,  రాజయంలోని 
వాళ్లిందరూ   ఆ బాబుని  మెచుచికనానరు. 

అవవ  కథ  మ్ుగించి  చూసేస్రిక  చందురిడ 
వచేచిశాడ-  బాబు,  వాళ్ళ  అమ్మ  ఇదదారూ 
చందమామ్ని  చూస్ూత  ఆ  చెరువు  గటుటినే 
నిదరపోయి ఉనానరు!
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ఎంతెంత్  దూరం? మ్రుమ్లలి  గంధమా!

కొద్దా  కొద్దా  దూరం!

ఎంతెంత్  దూరం? ఘుమ్మను  గులబి  పరిమ్ళ్మా!

కొద్దా  కొద్దా  దూరం! 

ఎంతెంత్ దూరం! నంద్  వరధన పరిమ్ళ్మా!

కొద్దా  కొద్దా  దూరం!

ఎంతెంత్ దూరం? స్ధు  స్త్ుపరుషుల  శ్ల  గంధమా! 

దేవ లోకమ్ంత్  దూరం!

ఏ పువువల  వాస్నెైనా  కొంత్ దూరమ  వాయపిస్ుతంద్. కానీ  
స్ధు స్త్ుపరుషులక  శ్లం  వలన  కల్గే  కీరిత  దేవలోకం   
వరకూ  వాయపిస్ుతంద్.

“ధమ్మ పదం”

అనువాదం, చిత్రం: 

శ్రి తియయగూర సీతారామ్రెడిడా గారు, 

విజయవాడ.
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గా డి ద  బ రత్ ు క
రచన: కృషణవేణ, 7 వత్రగతి, మారిగోల్డా, అరవింద హైస్ూకల్, కంచనపల్లి.

అనగనగా   ఒక   ఊరిలో  ఒక   అమ్మ,  అవవ, 
బాబు   ఉండేవారు.  ఒక   రోజు   వాళ్ుళ 
మ్ుగుగరూ  పరికక   ఊరిక   బయలుదేరారు. 
ద్రిలో వాళ్లిక  ఒక  గాడిద పిలలి   కనిపించింద్. 

బాబు  అనానడ  "అమామ!  ఈ    బుజిజి  గాడిద 
చూడ ఎంత్ అందంగా ఉందో! మ్నం  దనిని 
పెంచుకంద్మా?" అని. 

"స్రే  అట్లిగే  కానివువరా,  నీ   ఇషటిం"  అననద్ 

అమ్మ.
గాడిదను   కూడ్  వాళ్ుళ  త్మ్తోపాటు 
తీస్ుకవెళళరు.  ద్నిక  ఏ  పనులూ 
చెపపకండ్  మ్ుచచిటగా  చూస్ుకనేవాళ్ుళ 
వాళ్ుళ.  కొనిన   రోజులక  అద్  కొంచెం   పెదదాద్ 
అయియంద్. 

అంత్వరకూ  వాళ్లిమీదే  ఆధారపడి  బరతికన  ఆ 
గాడిదక  పెదదావవగానే   వేరే  ఆలోచనలు 
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మొదలయాయయి-  అద్   త్న   మ్నస్ుసలో 
అనుకంద్-"ఏంటి  ఇద్?  నేను   ఒకలగా 
ఉనానను,  వీళ్ుళ  ఒకలగా  ఉనానరు! అస్లు 
నేను   ఎవరిని,  వీళ్ుళ  ఎవరు?  వీళ్ళమ 
ఇడలిలు-  దోశెలు  తింట్రు;  నాకేమ  గడడా, 
గాదం  తినిపిస్తరు.  స్రిగాగ  తిండి  కూడ్ 
పెటటిరు;  పైెపెచుచి   నాతో   పని 
చేయించుకంట్రేమ  ఇంక!"  అని 
అనుకంద్.  

ద్ంతో  ద్నిక  బాధ  మొదలైంద్.  'త్నని 
ఎవవరూ  పేరిమించటం  లేదు;  త్న  శరిమ్ను 
మాత్రం   దోచుకంట్రు'  అనుకననదద్. 

"నేను   ఈ  రోజు   రాతిరి  ఎకకడికెనైా 
వెళ్ళపోయాననుకో,  మ్రి   వాళ్ుళ   ననున 
వెత్ుకతారా,  వెత్కరా?"  అని   స్ందేహించి, 

అద్  ఒక  రోజున  కటులి  తెంచుకొని  బయట 

పడింద్.  త్న   తెల్వితేటలనీన    ఉపయోగించి 
ఒక రోజంతా  ఎవవరికీ  కనపడకండ్  ఒక  చోట 
ద్కకననద్. 

బాబు  గాడిదకోస్ం  చాల  వెతికాడ;  కానీ 
వాడిక  అద్  కనబడితేగా?  గాడిద   ఏమెైందో 
ఎవవరికీ తెల్యలేదు. 
"చూశావా, ఎవవరూ నాకోస్ం వెత్కను కూడ్ 
వెత్కలేదు!  అంటే  వీళ్ళవవరికీ  నామీద 
పేరిమ్లేదనన  మాట.  కేవలం   పనిక   మాత్రమ 
వాడకంట్రననమాట  ననున!"  అనుకొని 
గాడిద వాళ్ళనుండి దూరంగా పారిపోయింద్.

ఆ  త్రావత్  అద్  చాల  మ్ంద్  దగగరిక  వెళ్ళంద్. 

ద్నిన  దగగరిక  తీసినవాళ్ళంతా  ద్ని  చేత్ 
చాకరనే  చేయించుకనానరు.  పాపం  ఎవవరూ 
ద్నిక  ఏనాడూ  ఇడలిలూ,  దోస్లూ  పెటటినే 
లేదు!
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తె ల్ వి క  జో హా ర ు లి!
కారతక్: ఓ, పెద్దాయనా! బస్ుసలో  "పొగతారిగరాదు" అని రాసి ఉంద్గా! మ్రి నువువ  ఏం 
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పెద్దాయన:నేను  పొగతారిగటం లేదు నాయనా, పొగ  వదులుత్ునానను!
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గో పి  క ల
రచన: తేజసివని, 521, వికాస్ విద్యవనం, పోరంక, విజయవాడ.

అనగనగా  ఒక  ఊరోలి  'గోపి'  అనే  పిలలివాడ 
ఉండేవాడ.   గోపి   బొమ్మలు  చాల  బాగా 
వేస్తడ. గోపిక  ఒక  చెల్లి  ఉంద్. ఆ పాప పేరు 
హరిత్.  గోపి  6 వత్రగతి  చదువుత్ునానడ. 

హరిత్ 3 వత్రగతి చదువుత్ుననద్. 

ఒక  రోజు  రాతిరి   గోపి,  హరిత్,  వాళ్లి  అమ్మ 
అందరూ పడకనానరు.  అపుపడ  గోపిక ఒక 
కల వచిచింద్: 

అద్  ఏమిటంటే,   "ఒక  ఊరు  ఉందట.  ఆ 
ఊరు  నద్  పకకన  ఉందట.  ఆ  ఊరిలో  ఒక 
ప్రిగుడి  స్  ఉంద్.  అందులో   ఒక  అవవ, 
అమ్మ, బాబు ఉండేవాళ్ులి.  వాళ్ళక  ఒక గాడిద 
కూడ్ ఉండేద్.  ఒక రోజు పెదదా త్ుఫాను ఒకటి 
వచిచింద్.  విపరత్ంగా  వరషిం  కరిసింద్. 

వాళ్ుళండే   ప్రిగుడిస్  లోక  నీళ్ుళ  రావటం 
మొదలుపెట్టియి.  అపుపడ   అమ్మ,  అవవ, 
బాబులక  ఏమిచెయాయలో అరథాం కాలేదు. ఇక 

ఆ  ఊరు  విడిచిపెటిటి   పోవడ్నికే 
నిశచియించుకనానరు వాళ్ుళ.  త్మ్తో పాటు 
గాడిదను  కూడ్   వెంట  తీస్ుకపోయారు. 

అట్లి  పోత్ూ  పోత్ూ  వాళ్ుళ   గోపి  వాళ్ళ  ఇంటి 
మ్ుందునుండే పోత్ునానరు. 

కటికీలోంచి వాళ్ళని చూస్డ గోపి- "ఇదేంటి, 

వీళ్ుళ  ఎకకడిక  పోత్ునానరు,  ఇంత్  వానలో?" 
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అనుకొని,  వాళ్ళని  త్మ్  ఇంట్లికే  పిల్చాడ. 

తామ్ు  ఉండే  చినన  ఇంట్లినే  వాళ్ళకీ 
ఉండేందుకొక చోటు చూపించాడ" అంత్లో 
కల  అయిపోయింద్.   గోపిక  మెలకవ 
వచేచిసింద్ కూడ్.  

మ్రుస్టి రోజున  గోపి త్న  కలక స్ంబంధించి 
మ్ంచి  బొమ్మనొకద్నిన  వేశాడ.  బొమ్మ 
చకకగా వచిచింద్. 'కానీ ద్నిన  ఏం చెయాయల్?' 

అపుపడ   గురుతకొచిచింద్  వాడిక-  "రేపు 
రాఖీపండగ  కద్,  హరిత్   నాక  రాఖీ  కటిటిన 
త్రావత్  నేను   త్నక  ఈ   బొమ్మనే 
బహుమ్తిగా ఇసేత భలే బాగుంటుంద్!" 

మ్రునాడ   గోపి  అనుకొననటేటి   "అనాన,  ఇటు 
రారా"  అని  పిల్చి  రాఖీ  కటిటింద్  హరిత్.  గోపి 
నవివ,  త్ను  గీసి  పెటిటిన   ఆ  బొమ్మను  హరిత్క 
కానుకగా ఇచాచిడ. 

హరిత్క   ఆ  బొమ్మ   ఎంత్  బాగా   నచిచిందంటే 
చెపపలేం!  అపపటినుండ   హరిత్క    గోపిక 
పండగ అంటే రాఖీపండగే.  పరితి స్ంవత్సరం 
రాఖీ  పండగ  కోస్ం  ఎదురుచూస్ూతంట్రు 
వాళ్ళదదారూ.  హరిత్  త్ను  సొంత్గా  త్యారు 
చేసిన  రాఖీలు  కడత్ుంటుంద్;  గోపీ  త్ను 
గీసిన బొమ్మల్న చెల్లిక కానుకగా ఇస్ుతంట్డ!

38

ఆ  64 ఎ వ రి వి ?

ఇందర:నా గురించి ఇంకొకక  మాట మాట్లిడ్వంటే నీ 32పండూలి  రాలకొడతాను.

నవీన: ననేనమ్నాన అనానవంటే  64పండూలి  రాలకొడతాను  చూడ.

మ్ధయవరిత: అత్నిక ఉననద్   32పండేలి కద్! మ్రి 64పండలి ఎల రాలగొడతావు?

నవీన: వాడివీ,నీవీ కల్పితే అరవెైనాలుగు అవుతాయి-నువువ ఊరుకోవయాయ బాబూ!
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జీ వ నా ధా ర ం
రచన: జె.రాజేశవరి, 7 వత్రగతి, మాయరగోల్డా, అరవింద హైస్ూకలు, కంచనపల్లి.

అనగనగా  ఒక  కమ్లమ్మ, ఆమె కొడక 
రామ్ు  ఉండేవాళ్ుళ. ఒక మ్ుస్ల్ అవవ త్పిపసేత 
వాళ్లిక  నా  అననవాళ్ళ  ఎవరూ  ఉండేవాళ్ుళ 
కారు.  ఒకస్రి వాళ్ుళండే ఊళ్ళ విపరత్మెైన 
కరువు  వచిచింద్.  ద్ంతో  వాళ్ుళ   వేరే  ఊరిక 
వలస్ పోవలసి వచిచింద్. 

అట్లి  వాళ్ుళ  దోవ  వెంబడి   పోత్ూ  ఉంటే 

ద్రిలో  వాళ్లికొక   గాడిద   కనిపించింద్.  ద్ని 
యజమానులవరో  ద్నిన  వద్ల్పెటిటి 
వెళ్ళపోయినటులినానరు;  అద్  బకక 
చికకపోయి,  ఆకల్క  నకనకలడత్ుననటులి 
ఉంద్,  బలహీనంగా.   ద్నిన  చూడగానే  రవి 
చాల  మ్ుచచిటపడ్డాడ.  "ఆ  గాడిదను 
పెంచుకంద్ం  అమామ"  అని   అడిగాడ. 

కమ్లమ్మ  ఒపుపకోలేదు.  "తింట్నిక  మ్నకే 
ఏమీ  లేదు;  ఇంక  ద్నెనట్లిగ,  స్కేద్?" 

అననద్.

కానీ  రామ్ు  బరతిమిలడ్డ.  ద్ంతో  కొద్దా 
సేపటిక  ఆమె  మెత్తపడి  "స్రే,  కానియియ.  కానీ 
ద్నిన చూస్ుకనే బాధయత్ నీదే. అద్ చచిచిపోతే 
మ్టుక ననున ఏమీ అనక" అంద్.  

రామ్ు  స్ంతోషంగా  పోయి  ద్నిన  వెంట 
పెటుటికొని వచాచిడ.  అకకడకకడ్ నిలచి ఉనన 
చెటలిలోంచి  కొనిన  ఆకల్న  కోసి  ద్నిక 
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తినిపించాడ.  అద్  వాటిని  నమ్ులూత, 
వాళ్ళవెంట  నడవస్గింద్.   కొద్దా  దూరం 
పోయాక రామ్ు త్న నెతిత మీద ఉనన మ్ూటను 
ద్ని  మీదే  వేశాడ-  అద్  అలవోకగా  ఆ 
బరువును మస్ూత పోయింద్.

రామ్ు  వాళ్ుళ  ఎంత్  దూరం  పోయినా  కరువు 
ఛాయలు  పోనే  లేదు.  చివరిక  వాళ్ుళ  ఏదో ఒక 
ఊరు  చేరుకనానరు.   ఆ  స్రిక  స్యంత్రం 
కావస్ుతననద్.   అవవ,  కమ్లమ్మ  ఇదదారూ  ఒక 
చెటుటికరింద  బిచాణా  పరచి,  మ్ూడ  రాళ్ళ 
పొయియలో వంట మొదలు పెట్టిరు.

అంత్లో  ఊళ్ళంచి  ఒకాయన  వచిచి  వాళ్ళ 
మ్ుందు  నిలబడి, "ఊళ్ళ  చాకల్  వాళ్ుళ  లేక 
చాల కషటింగా ఉంద్- మీరు  వచాచిరు గనక ఇక 
బాధే  లేదు.   రేపు  ఉదయానేన  మా  బటటిల్క 
ఇరవెై  పంపుతాను-  ఉతిక  త్వరగా  వెనకక 
ఇచేచియాల్ మ్రి" అనానడ.

కమ్లమ్మక  ఒకక  క్షణం  ఏమీ  అరథాం  కాలేదు- 

ఎందుకంటే వాళ్ుళ అస్లు చాకల్వాళ్ుళ  కాదు 
గద!  ఉనన  ఊళ్ళ  గడవక,  కడపు 
చేత్బటుటికొని  వచాచిరు  వాళ్ుళ.  అయితే 

త్మ్తోబాటు  ఉనన  గాడిదను  చూసి  ఆయన 
అట్లి  అనుకననటులింద్.  'ఏదో  ఓ  బరత్ుక 
తెరువు-  బటటిలు  ఉతికతే  కాసిని  డబుబులు 
వస్తయి  కద్,  బరత్ుకోకవచుచి'  అని  ఆమె 
"స్రేలండి స్ర! అలగే కానివవండి" అననద్.

మ్రునాటికలలి   ఊళ్ళ  అందరికీ  తెల్సింద్- 

'ఎవరో చాకల్వాళ్ళట, వచిచి ఉనానరు- బటటిలు 
బాగా  ఉత్ుకతారట!  ఏ  కాసిని  డబుబులు 
ఇచిచినా  చాలట!'  అని.  ఇక  అందరూ  వాళ్లి 
వాళ్లి బటటిలు తెచిచి వేయటం మొదలు పెట్టిరు. 

కమ్లమ్మ  క,  అవవక  చేతినిండ్  పని 
దొరికంద్.  రెండ  మ్ూడ  రోజులోలి  గాడిద 
బాగా  కోలుకననద్  కూడ్ను.   బాగా 
అనుభవం ఉనన గాడిద అవవటంతో అద్ వీళ్లిక 
చాల  సేవ  చేసింద్.  అమ్మ,  అవవ,  రామ్ు 
మ్ుగుగరూ  ఒళ్ుళ  వంచి  పని  చేశారు.  రామ్ు 
గాడిదను  వెంటబెటుటికొని  వెళ్ళ 
ఇంటింటినుండ  బటటిలు  సేకరించుకొని 
వచేచివాడ.  అట్లిగే  ఉతికన  బటటిలు  తీస్ుకెళ్ళ 
ఇచేచివాడ.  అమ్మ,  అవవ  ఇదదారూ  వంక  దగగర 
బటటిలు ఉత్కటం మొదలు పెటేటిస్రు.
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కరువు  కారణంగా  ఎల  బరత్ుకోకవాలో 
అరథాంకాక   వలస్  పోయిన  ఆ  కటుంబానిక 
ఇపుపడ   మ్ూడప్టలి   భోజనం  దొరకటం 
మాత్రమ  కాదు-  ఒకక  స్ంవత్సరంలో   సొంత్ 
ఇలులి కూడ్ ఏరపడింద్. మ్రుస్టి స్ంవత్సరం 
నుండ  రామ్ు  బడిక  వెళ్ళ  చదువుకోవటం 
కూడ్ మొదలు పెట్టిడ.

అంతేకాదు;  ఇపుపడ  వాళ్ళక  జీవిత్ం  అంటే 
భయం  పోయింద్-త్మ్  శకత  యుకతల  పటలి 
గౌరవం  ఏరపడింద్.   ఇపుపడ   వాళ్ుళ 
ఎకకడికెళ్ళనా  చాకల్  పని   చేస్ుకొని 
పొటటిపోస్ుకోగలరు.  'దేనికీ   పనిక   రాదు' 

అనుకనన   గాడిదే   ఇపుపడ   వాళ్ళక 
జీవనాధారమ్ూ, జీవన స్ూఫూరత  అయియంద్!
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ధ మ్ మ ప ద ం
ఓటి  కండ  బత్ుకలోన  ఓపికంత్
వొల్క  పోవగ  వయరుధడ  వగచుచుండ.

శ్లమ్ులు  లేక  ధరమపు  సిరులు  రావు.

శుదధ  ధరమపద  మిద్యె  శుభమ్ుల్చుచి!

మ్ంచిగుణాలు  లేకండ్  దురలవాటలి   పాలైన  వాని  ఆరోగయం  
పాడెైపోత్ుంద్. చిల్లి  కండలో  నీరు  కారిపోయినటులి  దుశ్శలుని  శరరం  
రోగాల  పాల  బడటం  వలన  అత్ని  శకత  అంతా  క్షీణస్ుతంద్. శ్లం  లేక  
పోతే  ధరమ  సిరులైన  శాంతి, స్ుఖమ్ు, మెైతిరి, పేరిమ్ లభించవు.

అనువాదం: శ్రి తియయగూర సీతారామ్రెడిడా, విజయవాడ
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తి రి గి  క ల్ పి న  బొ మ్ మ
రచన: మ్ధుమిత్, 502, వికాస్ విద్యవనం, పోరంక, విజయవాడ.

"రామ్ూ!  త్వరగా  రెడ  అవువ"  అని  అమ్మ 
అంద్.  "మ్నం  చాల  దూరం   వెళలిల్- 

తొందరగా రెడ అవువ!" 
"అమామ, మ్నం  ఎకకడిక వెళ్ుతనానమ్ు?" 

మ్ుందుగా  మ్నం  అత్తవాళ్ళ  ఇంటిక   వెళతం; 

అకకడ  నుండి  ఢిలీలివెళలిల్.  ఎందుకంటే 
అకకడ  మీ  నాననక  మ్ంచి  ఉదోయగం  దొరికంద్ 
కద్!  మ్నం  కూడ్  అకకడికే  పోత్ునానం!" 

స్ంతోషంగా అననద్ అమ్మ. 
అద్గో,  అంత్లోనే  ఏదో  కారురానే  వచిచింద్! 

"మ్నల్న తీస్ుకెళ్ళందుకేనేమ!"

అయితే  కారు  ఆగగానే  అందులోంచి  మాక 
ఇదదారికీ  తెలీనివాళ్ళవరో  ద్గారు.  ఒకాయన 
అమ్మ  దగగరిక  వచిచి   అనానడ-  "మీ  పేరు 
స్ుభద్రి?" అని.

"అవునండ" అననద్ అమ్మ.  

మీరు ఈ బొమ్మను ఏమెనైా గురుత పటటిగలరా?" 

అడిగాడత్ను, ఒక బొమ్మను చూపిస్ూత. 
నేను  మ్ుందుక  వంగి  చూస్ను.   "అద్ 
అమ్మ వేసిన బొమమ! చిననపుపడ అమ్మ  వాళ్ుళ 
వేరే  ఒక  మారుమ్ూల  పలలిలో  ఉండేవాళ్లిట. 

అమ్మ,  వాళ్ళ  అవవ,  వాళ్లి  గాడిద-  అందరూ 
పలలిలో  చెరువు  గటుటిన  అల  నడచుకొని 
పోత్ుండేవాళ్ళట.  ఆ  రోజులోలి  త్ను  గీసిన  ఆ 
బొమ్మను నానన ఫొట్ తీసి పెటుటికనానడ..." 

"ఇద్  మీ  దగగరిక  ఎల  వచిచింద్?"  అడిగింద్ 
అమ్మ.
"కంగారు  పడకండి-  వారం  కరిత్ం  మీ  వారిక 
యాకసడెంట్  అయియంద్.  స్ృపహలో  లేకండ్ 
ఉనానరు ఇనానళ్ూళ. ఇపుపడ ఆయన బాగానే 
ఉనానరు.  తెల్వి  వచిచింద్.  మిమ్మల్న 
చూడ్లనుకంటునానరు " అనానడ్యన. 

అమ్మ  కంగారు  పడింద్.  ఏడపొచిచింద్. 
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"అవునా?  ఏ  హాసిపటల్లో  చేరాచిరు?" 

అడిగింద్ హడ్విడిగా.  

"కంగారేమీ  లేదకాక,  మావెంట  రండి!  మం 
నినున   తీస్ుకొని  వెళ్ళందుకే  వచాచిం.  ఇంత్కీ 
నువువ  ననున గురుత పటిటినటులి లేదు-" అనానడ 
అత్ను. అత్ని పెద్మ్ల మీద చిరునవువ.
అమ్మ క ఆయనెవరో నిజంగానే తెలీదు.

"నువువ,  అమ్మ,  అవవ   మ్న  గాడిదను 
వెంటబెటుటికొని  వలస్  పోయారు  చూడ;  ఆ 

స్మ్యంలో  చెరువులో  మ్ునిగిపోయిన 
గణేశును  నేను!  ననొనక  డ్కటిరు  గారు 
కాపాడ్రు;  చద్వించి  డ్కటిరును  చేశారు. 

ఇనేనళ్ుళగా నేను  మీకోస్ం వెత్కని చోటు లేదు. 

ఇపపటిక, ఈ బొమ్మ పుణయమా అని, నావాళ్ుళ 
నాక   దొరికారు " అనానడ్యన.

'చిననపుపడ  చెరువులో  మ్ునిగిపోయిన  మా 
గణేశు మామ్యేయ ఆయన' అని తెల్సి నేనెంత్ 
ఆశచిరయపోయానో చెపపలేను!
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మె డ మీ ద  త్ ల !

మౌనిక: నీ మ్ుఖానిన  ఇంకెకకడో  చూసినటుటిందే?

స్ంధయ: అద్ అస్ధయం! నా మ్ుఖం  ఎపుపడూ నా మెడ మీదే ఉంటుంద్!

ఆ ద్ వా ర ం  స్ ల వు !

త్ండిరి:ఏమామ! ఇంద్క బజ్రోలి  మాస్టిరు కనిపిసేత  నమ్స్కరం  పెటటిలేదట?

కావయ: ఓ అద్, ఇవాళ్  ఆద్వారం  కద్, అందుకని !

నవువ!
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బొ మ్ మ క  క థ  రా య ం డి!
నిరవహణ: శ్రిమ్తి జి.లల్త్, telugu4kids.com

గాడిద బొమ్మక  వచిచిన స్పందనలు చద్వారుగా.? ఇపుపడ ఇక ఈ బొమ్మను చూడండి.. ఎంత్ 
అందమెైన దుకాణం!

వెదురు  బుటటిలు,  పేమ్ు  కరచిలు  అమమ  ఈ  దుకాణంలోక   పటనం   నుండి  ఎవరో  వచాచిరు..ఏం 
కొనుకకంట్రో, ఎనిన డబుబులు ఇస్తరో, ద్ంతో మ్రి దుకాణం వాళ్ుళ ఎంత్ బాగుపడతారో..

మీక  తెలుస్,  ఆ  కథ?  తెల్సేత  మాక  రాసి  పంపండి.   బాగునన  కథని   రెండ  నెలల  త్రావత్ 
కొత్తపల్లిలో పరిచురిస్తం.  కొత్తపల్లి పతిరిక  కాపీ నొకద్నిన  మీకూ అంద్స్తం!

మీ కథలు పంపాల్సన చిరునామా:

కొత్తపల్లి బృందం, యంఆరవో ఆఫ్స్ు దగగర, చెనేనకొత్తపల్లి, అనంత్పురం జిలలి-515101
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ఒ క  పి ల్ లి స్ వ గ త్ ం  
రచన:  డ్.ఉమాశంకరి, స్ునీత్, వెంకట్రిమాపురం, చిత్ూతరు జిలలి. 

నేను  తెలలివారి  లేచాను.  ఒళ్ుళ 
విరుచుకనానను. స్ునీత్కక కూడ్ లేచి పకక 
స్రిదాంద్.  మ్ంగవవ   ఎకకడ?  ట  పెటుటికంట్ 
ఉంద్.  ‘మాయవ్'   అంటూ  ఆమె  దగగరిక  వెళ్లి, 
ఆమెని  చుటిటి,  కాళ్ళ  మ్ధయలో  దూరి,  ఆమె 
చీరమీద   రాస్ుకంటూ   ఉనానను.  మ్ంగవవ 
అంటే  నాక  చాల  ఇషటిం.  ఇల   తొందర 
చేయకపోతే   బువవ  పెటటిదు-  "కొంచెం 

పరిశాంత్ంగా   ట  తాగనియయవే " అంద్  అవవ. 
'ఓకే.ఓకే. నేను వెయిట్  చేస్తనులే ' 
నా  పేరు  డెయిసీ.  నా  అస్లు  పేరు  నలలి  పిల్లి. 
అస్లు  ఏం   జరిగిందంటే  మ్ంగవవ  మ్నవడ 
డబిబుగాడ  పోయినస్రి  వచిచినపుపడ  నా 
పేరు  మారిచి  డెయిసీ  అని  పెట్టిడ.  'పోనీలే, 

ఈ  పేరు  కూడ్  బాగానే  ఉంద్'  అని 
అనుకనానను.  అద్గో  మ్ంగవవ  అననం 

45



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-49

తెస్తంద్  .  ఈరోజు   మ్జిజిగననం  తెస్తందే! 

నినన  పాలననం  పెటిటింద్.  అద్  నాక  చాల 
ఇషటిం.  మ్జిజిగననం  కూడ్  పరావలేదులే, 

కడపు  నిండితే  చాలు.   నేను  ఇపుపడ 
పరిపంచానిన ఎదురోకవడ్నిక  రెడ. 

'మాయవ్ - ధాంకూయ అవావ, సీ యు !' 
నేను  పైెక  వెళ్లి  మ్చుచిలో  ఎలుకల  కోస్ం 
వెతికాను.  'నినన  ఇకకడే  ఒక  ఎలుకను 
చూశానే,  ఎకకడికెళ్ళందబాబు?' 

అనుకంటూ ఇలలింతా వెతికాను. కనపడల. 

ఒకొకకకస్రి  నాక  ఈ  ద్గుడమ్ూత్ 
ఆటలంటే  విస్ుగేస్ుతంద్.  కాని  ఎలుక 
కనపడిందంటే  ద్నిన  పటుటికనేవరక  అదే 
ధాయస్. 

అందుకోస్మ  మ్ంగవవ  మెడిటేషన  చేస్ుతంద్. 

ఆశలు, పటుటిలు వదలుకోవాలని. 

కానీ  ఆమె  మెడిటేషన  చేసేటపుపడ  నేను  ఆ 
రూమ్ుక  వెళ్తే  మాత్రం  ఆమె  ననున 
త్రిమస్ుతంద్- ఇక నేను ఎపుపడ, మెడిటేషన 
నేరుచికనేద్? 

కందక వచిచి మెటలి దగగర వెతికాను.  

'నో  లక్.  స్రే,  ఇకకడే  వేచి  ఉంట్,  త్వుడ 
డబాబులోనే   ద్కొకని    ఉండొచుచి  అద్' 

ఓరి  దేవుడ్!  బాలికీ  నా  వెపైే  చూస్ుతననద్.  ననున 
చూసేత  'కాదు'  ద్నిక.  పరిగతిత  ననున  భయ 
పెటేటిస్ుతంద్.  'కొంచెం  జ్గరిత్తగా ఉండ్ల్'. 

నేను ద్కకనానను. 

స్రేలే  గానీ   బాలికీ  ఎవరు  అనుకంటునానరు? 

మా  మ్ంగవవ  వాళ్ుళ   నేను  ఇకకడక 
రాకమ్ుందునుండే   బాలికీనీ   పెంచుకంటు-

నానరు.  ద్నిక   నేనంటే   కొంచెం  కళ్ులి-  నేను 
వచాచిక   ఇపుపడందరూ   ద్నిని  స్రిగాగ 
చూస్ుకోవడం  లేదని.  అద్  నా  పేలిటు   దగగరిక 
వెళ్లి నేను మిగిల్చిన  వనీన తింట్ ఉంటుంద్. 

'అబబు! ఐ యామ్ బోరడ్.. ' 

బోరు  కొడతా  ఉంద్.  'ఎంత్  సేపు,  ఎలుక 
కోస్ం  వెయిట్  చేసేద్?  కొంచెం   సేపు 
చెటుటిలకకతాను'. 

చెటుటి పైెన  కూరుచినాననో లేదో ఒక  నలలి గండ 
చీమ్  వచిచి  కటిటింద్.  నా  పాదంతో  ఒకటి 
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వేశాను.  కాని  అద్  విదులుచికొని 
వెళ్ళపోయింద్.  చెటుటి  పైెనుండి  చాల  దూరం 
కనిపిస్ుతంద్. 

అయయయోయ! గాజులవాడ వస్ుతనానడ . 
చాల  డేంజరస్  ఫెలో.  గాజులు  అమ్ుమత్ూ 
'ఎకకడెకకడ  పిలులిలునానయి'  అని 
గమ్నించుకంట్డ  వాడ.  మ్ళ్ళ   రాతిరిక 
వచిచి  పటుటికొని  వెళతడంట.  ఎందుకెైనా 
మ్ంచిద్- నేను ద్కకంట్ను- 
“అమామ, గాజులు కావాల?” మా ఇంటికొచిచి 
స్ునీత్కకని అడిగాడ వాడ.  

స్ునీత్కక  మ్ుఖం  వెల్గింద్.  గాజులు  కొనిన 

కొనుకకంద్  స్ునీత్కక.  ఎందుకంట,  ఈ 
ఆడవాళ్ుళ   ఊరికే   అనవస్ర   ఖరుచి 
పెటుటికంట్రు? ఇలంటి   డేంజరస్ ఫెలోస్ని 
లోపల్క  రానిస్తరు ? 

"అమామ!  మీ  ఇంట్లి   పిలులిలునానయా  ?" 

అడిగాడ వాడ, మ్ంగవవని చూస్ూత.  
“ఇకకడ  పిలులిలేలివ్  ,గిలులిలేలివ్-  వెళ్ళవయాయ!" 
అంద్ అవవ. వాడ వెళ్ళపోయాడ .  
'అమ్మయయ!  ననున  కాపాడింద్..  థాంక్స 
అవావ!'  -నేను  ఆమె  దగగరక  పోయి  పేరిమ్తో 
త్డిమాను. 

మ్ధాయహనం  భోజనాలు  అయాయక  స్ునీత్కక, 

శ్రిను  బావ  టవీ  చూస్ుతనానరు.  మ్ంగవవ 
మెడిటేషన చేస్తంద్. 

టవి  కంద  భాగంలో  పురుగులు,  ప్చిలు 
పాకత్ునెనై. 
నేను టవీ దగగర పోయి,  నా పాదంతో త్ట్టిను 
వాటిని.  స్ునీత్కక,  శ్రిను  బావ   పకపకా 
నవావరు-  “ఏయ్,  నలలిపిలీలి!  అవి  పురుగులు 
కావు- అవి స్కరోల్స! " అనానరు. 
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'స్కరోలస..?! ఎనివే- స్ర ఫర ద డిస్టిరెబునస' 
చూసేద్నిక  అందంగా  పురుగులు  డ్నస 
చేస్ుతననటుటినన  ఆ  స్క రోల్సని  కాసేపు,  టవీని 
కాసేపు  చూస్ూత ఉంటే  శ్రిను బావ  ననున ఫోట్ 
తీశాడ. 

'ఫోట్   స్రేలి  గాని,  నా  డిననర  ఎపుపడ  రెడ 
చేస్తరు  వీళ్ుళ?'  అనుకంటూ  బయటక 
వచాచి. 

నాక చాల పని ఉంద్- టి.వి చూస్ుతంటే  ఎల 
కదురుత్ుంద్?  ఎలుకలీన,  ఉడత్లీన, 
బలులిలీన  వెంట్డ్ల్..  

హేయ్!  పకక  వ్రి   పిల్లిగాడ  వచిచి  నా  వెైపు 
అదోల  చూస్ుతనానడ.  చూసే  ద్నిక  బాగానే 
ఉనానడ  కానీ,  నాక  వాడంటే  కొంచెం 
భయం. నేను లోపలక వచేచిశాను. 

'ఓ! డిననర రెడ '. 
ఒక  బల్లిని  మింగేసి,  అరధరాతిరి  ద్ట్క  నేను 
లోపలక  వచిచి  స్ునీత్కక  పకకలో 
పడకనానను.  త్ను  అటూ  ఇటూ 
కదులుత్ూనే  ఉంద్-  నాక  నిదర  పటటిలేదు. 

నేను  పొయియ  దగగరకెళ్ళ  పడకొని  నిదర 
పోయాను.  రాతిరి-పగలు  పని  చేస్క  కాసేపు 
డిస్టిరెబునస  లేకండ్   నిదర  పోవదూదా?  మ్ంగవవ 
దగగర  పడకోవచుచి;  కానీ  ఆమెక  ఇషటిం 
ఉండదు.  నాక  కూడ్  ఇషటిం  ఉండదు- 

ఎందుకంటే  ఆమె  పెదదా  పెదదా  గురకలు 
పెడత్ుంద్. 

మ్ళ్ళ   తెలలివారి  లేచి  'నేనెపుపడ   గురక 
పెట్టినూ!' అంటుంద్ స్గదస్ూత. 
'ఇట్స ఓకె. నో పారిబెలిం అవావ!' 
'ఏమి,  నీ   కథలో  కెలిైమాక్స  ,  డ్రిమా,  ఫెైటింగ 
ఏమీ  లేవు  '  అనుకంటునానరా?   మమ్ు 
మ్నుషుయలం  కామ్ు,  మమ్ు  మారాజిలలం. 

అవి  అనీన  కావాల్సంద్  మ్నుషుయలకే. 

మాకెందుక?  మం  కాస్త  జ్గరిత్తగా,  తెల్విగా 
ఉంటే చాలు-  బరత్ుకతాం.  

చూస్ూత  ఉండండి.  కొనిన  రోజులోలి  బాలికీ  కూడ్ 
నాక  దోస్తయిపోతాడ.  రేపు  స్ునీత్కక 
వాడిని  నిమిరేటపుపడ  వాడ   మ్ంచి 
మ్ూడ్లో   ఉంట్డ  గద్?  నేను  అపుపడ 
పకకక  వెళ్ళ  మెలలిగా  'మాయవ్'  అంట్.   పేరిమ్ 
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మ్త్ుతలో ఉనన బాలికీ ననున ఏమి చేయడ.  

"వావ్!  గుడ్  ఐడియా!  '   కొనిన  రోజులోలి 
మమిదదారం  ఒకే  కంచంలో  తింట్ం.  చూస్ూత 
ఉండండి.  ఏమ్నుకనానరు  మ్రి  నేనంటే? 

ఐడియాలు,  స్రుదాకని  పోవడ్లు 
ఉండ్లమామ, ఏ పని చేయాలనాన జీవిత్ంలో! 

'బెై! సీ యు అగైన!' 

49

భా ర త్ ం !

నా  భారత్ం- చరిత్రలో  గొపపద్
నా  భారత్ం- రాజ  భవనాలను  ధరించింద్
నా  భారత్ం- అడవులక త్లలిైయింద్
నా భారత్ం - రాక్షస్ులక  స్ంహరించింద్
నా  భారత్ం- గంగానద్ని  రపిపంచింద్
మ్న భారత్ం- భువిలో  పరిసిద్ధ  చెంద్ంద్
మ్న  భారత్ం   ఎంతో  గొపపద్.

రచన: జయంత్,7వత్రగతి, రిషివాయలీ స్ూకల్, మ్దనపల్లి.

అందమెైన పరికృతి ఒడిలో
చలలినెనై  చదువుల త్ల్లితో 
ఆడత్ూ పాడత్ూ హాయిగా 
ఆనందంగా చదువులు నేరేచిస్తం.

కొండలకకతాం, మం గుటటిలకకతాం
చెటులి పెంచుతాం, మం చెటెలికకతాం
పక్షులతో గొంతెతిత పాడతాం మం
జంత్ువులతో  పేరిమ్గా ఆడతాం
చెటెలికక గుటటిలకక  వాగువంకలనీన
తిరిగి ఆనందంగా గడిపేస్తం.

రచన: సి.కృషణవేణ, 8వత్రగతి, పరికృతిబడి. 
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మ్ ం త్ రపు  నీ ళ్ ళ  వి జ్ ఞాన ం  
రచన:  శ్రి  యస్.  శంకర  శివరావు,  ఇందరజ్ల్కలు/ఉపాధాయయులు,  యంపియుపియస్, 

భద్రిపురం, కనగానపల్లి  మ్ండలం, అనంత్పురం జిలలి. 

పడమ్టి   కొండ  అంచున   బంజ్రాల   త్ండ్ 
ఉంద్. మ్ుఫెపై  గుడిస్లు- చినాన పెద్దా   కలసి ఓ 
రెండ  వందల   జనాభా.  ఎరరి  బస్ుస   మొగమ 
ఎరుగదు  వాళ్ళ  ఊరు.  మ్ండల   కేంద్రినిక 
పోవాలంటే    ఈ    మ్ధయనే   'పేంకలి'  అపుప చేసి 
తెచిచిన  అపీప  ఆట్నే   గతి. 

శ్రిశైెలం   గిరిజన   ఆశరిమ్   పాఠశాలలో 
తొమిమదవత్రగతి  చదువుత్ునానడ, "భీకాయ" 
కొడక  "డౌస్ు".  దస్రా  స్లవులకని 
త్ండ్క  వచాచిడ.  

త్ండ్లో   అడగు   పెటటిగానే   చిననపిలలిల 
కేరింత్లు, పెదదావాళ్ళ  హడ్విడి  కనిపిస్తయని 
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ఆశపడ్డాడ  డౌస్ు.  కానీ   ఎకకడ్   పిలలిలు 
కనబడలేదు.  పెదదాలు   మాత్రం   కొందరు 
అకకడకకడ్    అరుగుల   మీద,   నీరస్ంగా 
కూరుచిని   ఉనానరు.  నవువలు  లేవు; 

మామ్ూలుగా ఉండే పలకరింపులూ లేవు! 

డౌస్ు   ఇంటిక   వెళ్ళ   ద్రిలో   చాల  మ్ంద్ 
మ్ంచాల   మీద   మ్ూలుగుత్ూ   పడకని 
ఉనానరు.  "పొరిదుదానప్ట  ఈ  పడకోవటం 
ఏందబాబు?"  అనుకంటూ  వాడ  ఇలులి 
చేరేస్రిక  ఇంటి  మ్ుందు  మ్ంచం  వేసి  ఉంద్- 

ద్ని మీద వాళ్ళ నానన  పడకని ఉనానడ! 

డౌస్ు  నేరుగా ఇంట్లిక వెళ్ళ వాళ్ళ అమ్మ-చెల్లిల 
కోస్ం  చూశాడ.   ఇదదారూ  ఎకకడికో 
వెళ్ళనటులినానరు-  "నానాన,   అమామ  చెల్లి 
కనపడరేం?"  అని   అడిగాడ.  "ఇపుపడే 
మాంగాయ   దగగరిక   వెళళరురా,  నీళ్ళను 
మ్ంతిరించుక   రావడ్నిక"  అనానడ  భీకాయ 
దగుగత్ూ.  "ఏంద్  నానాన!  స్ల్ఫోనలు 
వచిచినా   మీరు మాత్రం   మారరా?" అనానడ 
డౌస్ు  కోపంగా.   భీకాయ    గొణగాడ-"నా 
చిననపపటి  నుండి  వాడిచిచిన  మ్ంత్రపు  నీళ్ళరా 

త్ండ్ను   కాపాడింద్"  అని.   "ఊఁ! 
కాపాడత్ునెనై  కాపాడత్ునెనై!  అవి  అట్లి 
ఎందుకంట్యో  తెల్సేత  నువువ  ఈ  మాట 
అనవు!" అనానడ డౌస్ు మ్రింత్ కచచిగా. 

వరాషికాలం    గద్,  త్ండ్లో   గుంత్లు 
నిండ్యి;  మ్ురుగునీరు   ఎకకవయింద్. 

ద్ంతో  దోమ్లు, ఈగలు  వృద్ధ  చెంద్ నాయి; 

త్ండ్లో    వాంత్ులు,  బేదులు  (విరేచనాలు) 

ఎకకవగా   అవుత్ునానయి.  "నాక    జ్త్ర 
చేయలేదు- ఎందుక? నాక కోపం  వచిచింద్. 

అందరికీ   రోగాలు   వచేచిటులి   చేస్ను!"  అని 
మారెమ్మ    ప్నకంలో   ఊగిపోత్ూ  చెపాపడ 
మ్ంగాయ.  ఇంకేమ్ుంద్,  త్ండ్  వాళ్ులి  వెంటనే 
మారెమ్మక   జంత్ు  బలులు  ఇచిచి  పెదదాజ్త్ర 
చేసేస్రు.  ద్ంతో   పరిశుభరత్  మ్రింత్ 
లోపించింద్!   జల  కాలుష్యనిక 
ఆహారకాలుషయం  తోడెైంద్.   ఇంకా    ఎకకవ 
మ్ంద్  మ్ంచాన  పడ్డారు.

ఇనేనళ్ుళగా  త్ండ్లో  వాళ్ళందరికీ   ద్కక 
మ్ంగాయ  ఒకకడే. దోష  నివారణక  మ్ంతారిలు, 

యంతారిలు కటిటి; ప్జలు  చేసి  బాగు  చేస్తడని 
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త్ండ్  వాస్ులంతా    ఏ  రోగం  వచిచినా  అత్ని 
దగగరికే  వెళ్ళవాళ్ుళ;  మ్ంగాయక  భారగా 
మ్ుడపులు,  పాలు,  పెరుగు   ఇచేచివారు. 

వాటనినటితోట  మ్ంగాయక వేరే పనంటూ   ఏద 
లేకండ్  పోయింద్.    కషటిమ్ంటూ  ఎరగక 
అత్ను హాయిగా  జీవిస్ుతంటే, జనాలు  మాత్రం 
రోగాలతో  బాధపడేవాళ్ుళ.   
అత్ని  వెైదయం  వింత్గా  ఉండేద్.  అందరికీ 
నీళ్ళను   మ్ంతిరించి   ఇచిచి   తాగమ్నేవాడ. 

ఒకోకస్రి  అత్ను  మ్ంతిరించి  ఇచిచిన  నీళ్ుళ 
చేదుగా  ఉండేవి.  అపుపడ    చెడ 
జరుగుత్ుందని   నమ్మకం,  పరిజలక. 

ఒకోకస్రి ఆ నీళ్ుళ చకెకర నీళ్ళకంటే  తియయగా 
ఉండేవి.  అట్లి  ఉంటే  ఆ  రోగాలు   నయం 
అవుతాయని   పరిజలక   నమ్మకం 
కల్గిపోయేద్. 

ఈ నీళ్ళ మ్హాత్యం గురించి డౌస్ు వాళ్ళ  స్ైనస 
మాష్టిరు   గోపాల్రావుక  చెబితే,  ఆయన 
నవివ, "ఓరి, ఆమాత్రం తెలీద్, అద్ స్కరిన-

కోలిరోకవన  మాయాజ్లంరా!"  అని  వివరించి 
చూపాడ.   అద్  చూశాక  డౌస్ుకెైతే  సిగేగ 

వేసింద్- ఇంత్ చినన విషయం త్నక ఎందుక 
త్టటిలేదు  అనిపించింద్.  ఇపుపడ  త్న 
మ్ంత్రశకతని  త్ండ్  వాస్ులక  చూపించాల్సన 
స్మ్యం దగగరపడిందననమాట! 

వెంటనే డౌస్ు  104 నంబరుక ఫోన చేశాడ. 

త్మ్  ఊరిలో  అతిస్ర  వాయధి,  విషజవరాలు 
పెచుచి  మీరిన  స్ంగతి  తెల్యజేస్డ. 

"త్మ్రు  ఈరోజు  స్యంతారినికే  ఇకకడిక 
రావాల్" అని వాళ్లిక విజఞాపిత చేశాడ.   

ఒకవెైపునుండి  104  అంబులనుస  వాహనం 
వచేచిస్రిక,  రెండో  వెైపున   "పటనం  నుండి 
వచిచిన  భీకాయ  కొడక డౌస్ుక మ్ంత్ర  శకతలు 
వచాచియి"  అని  త్ండ్  అంత్ట్ 
గుపుపమ్ననద్.   రోగులందరూ  డౌస్ు  ఇంటి 
దగగరిక వచిచి కూరుచిని ఉనానరు.  

అందరిమ్ుందూ  డౌస్ు  నిలబడి,  "రెండ 
గాలిస్ులోలి  నీళ్ుళ  తేండమామ"  అని  చెపాపడ  ఒక 
పాపక. ఆ పాప నీళ్ుళ తెచిచి ఇచిచింద్. 

డౌస్ు  రెండిటిలోనూ  త్న  చూపుడ  వేళ్లిను 
మ్ుంచి  తిపుపత్ూ  "పోరిపాంయయద-

పోరిపాంరస్తిఅ-పోరిపాంనజ్ఞాఅ"  అని 
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ఏవేవో మ్ంతారిలు చద్వాడ. 

అందరూ  భయం  భయంగా  వాడివెైపే 
చూస్ుతంటే,  వాడ  ఒక  రోగిని  దగగరిక  పిల్చి, 

"ఇద్గో,  ఈ  ఎడమ్  చేతిలో  ఉనన  గాలిస్ులో 
నీళ్ుళ  తారిగు  ఒక  గుకెకడ!"  అనానడ.  అవి 
పరమ్  చేదుగా  ఉనెనై!   వాడ  అయిషటింగా 
మ్ుఖం  చికల్ంచగానే  "మామా!  నీ  ఆరోగయం 
ఇంక హుళ్కక!" అనానడ డౌస్ు. 

ఊళ్ళవాళ్ళంతా భయభారింత్ులైపోయారు. 

"మ్రిపుపడ  ఏం  చెయయను?"  అనానడ  ఆ 
రోగి.  "ఏమ్ుంద్,  ఇపుపడ  నా  కడి  చేతిలో 
ఉనన  గాలిస్ులోంచి  పుకెకడ  నీళ్ుళ  తారిగు" 

అనానడ  డౌస్ు.  వాడ  భయం  భయంగానే 

రెండో  గాలిస్ులో  నీళ్ుళ  తాగి  చూశాడ-  అవి 
ఎంత్  తియయగా  ఉనానయో  చెపపలేం!  వాడి 
మ్ుఖం  స్ంతోషంతోవెలగటం  చూసి  "ఏం 
మామా!  నీ  ఆరోగయం  ఇంక 
బాగైపోయినటేలినా?"  అనానడ  డౌస్ు 
నవువత్ూ.   వాడ  అనుమానంగా  త్ల 
ఊపగానే  డౌస్ు  అందరివెపై్  తిరిగి 
"చూడండి!  ఇందులో  మ్ంత్రం  ఏమీ  లేదు. 

బజ్రోలి  స్ులభంగా  దొరికే  పొడలు  రెండనెనై. 
ఒకటేమ  'స్కరిన'-  ఈ  పొడిని  చవకబారు 
కూల్డిరింకలు,  ఐస్ుకీరిమ్ులు   అనినటిలోనూ 
కలుపు-త్ుంట్రు.  ఇద్  చకెకరకంటే 
తియయగా ఉంటుంద్. ఇక రెండోద్ 'కోలిరోకవన'- 

ఇద్  మ్లేరియా  మాత్రల  రూపంలో  పరితి 
మ్ందుల  దుకాణంలోనూ  దొరుకత్ుంద్. 

ఇద్ గడడా చేదు- 

నేను  ఏం  చేస్నంటే,  నా  ఎడమ్  చేతి  వేలుక 
కోలిరోకవన  పొడిని  రుదుదాకనానను.  కడి  చేతి 
వేలుక  స్కరిన  అదుదాకనానను.  ఆ  పాప  నీళ్ుళ 
తెచిచి ఇవవగానే  గాలిస్ులోలి వేళ్లిను  అద్దా  "దయయం 
పారిపో- అతిస్రం పారిపో- అజ్ఞానం పారిపో" 
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అని  మ్ంతారిలు  చద్వాను-  తిరగద్పిప! 
ఇంకేమ్ుంద్,  నా  వేళ్లి  వలలి  నీళ్లిక  ఆ  రుచులు 
అంట్యి!  ఇపుపడ  అరథామెంైద్,  మ్ంగాయ 
చేతి వేళ్ళ మ్హిమ్,  మ్ంత్రపు నీళ్లి విజ్ఞానం?!" 

అని  ఆ  పొడల  పొట్లిలను  రెండింటినీ 
బయటిక తీసి చూపించాడ.  

ఊళ్ళవాళ్లింతా  మ్ుందుక  వచిచి  కొంచెం 
కొంచెంగా  రెండిటినీ  రుచి  చూశారు- 

"ఔనురా,  ఒరే!  ఇనానళ్ుళగా   మాక  అరథామ 
కాలేదు-  మ్ంగాయ  చేతిలో  ఏ  మాయలూ 
లేవననమాట!" అనానరందరూ. 

"అవును, నిజం పెదదాయాయ!  పరిశుభరత్ లోపం 
వలలి  అతిస్రం,  గరిహణ,  విషజవరాలు-  ఇవనీన 
వస్ుతంట్యి.  వీటిక   మ్ూఢనమ్మకాల 
మ్ందులు చాలవు- శాసీత రోయంగా చదువుకనన 
వెైదుయల  పరయవేక్షణలో  మ్ందులు  వాడ్ల్; 

ఊళ్ళ  పారిశుధయం  బాగుండేటులి 
చూస్ుకోవాల్.  మం  అందుకే  వచాచిం;  డౌస్ు 
పిల్చాడ మ్మ్మల్న. ఇపుపడ ఒకకరొకకరుగా 
రండి;  మీ  స్మ్స్యలక  మ్ందులు  ఇస్తం" 

అనానరు  104  వాహనంలో  వచిచిన 

డ్కటిరుగారు. 

రోగులందరూ  వరస్గా  నిలబడి  ధైరయంగా 
మ్ందులు  తీస్ుకనానరు.  అందరూ  శరిదధగా 
మ్ందులు  వాడ్రు.  ఒకక  వారం  రోజులోలి 
అందరి  ఆరోగాయలూ  ఒక  ద్రిక  వచేచిస్యి. 

అంత్లో  మ్ంతిరిగారు,  జిలలి   కలకటిర   కూడ్ 
త్ండ్ను   స్ందరిశంచారు.   "రక్షిత్   మ్ంచి 
నీటి   పథకం  ద్వరా   మ్ంచి  నీళ్ుళ   ఇస్తం- 

రోడలి   వేయించి,  ఇళ్ుళకటిటించి   త్ండ్ని 
అభివృద్ధ   పరుస్తం-  పరిస్రాలు   పరిశుభరంగా 
ఉంచుకంటే  రోగాలు  రావు- మ్ంత్ర త్ంతారిల్న 
నమొమదుదా" అని చెపాపరు. 
మ్ంచి  పని  చేసిన  డౌస్ును   కలకటిరు  మెచిచి, 

వెయియ   రూపాయల   నగదు   బహుమ్తి 
ఇచాచిరు.  

అటుపైెన  త్ండ్   వాళ్ుళ    మ్ంగాయ    దగగరిక 
వెళ్ళటం  ప్రితగా మానేస్రు.  త్మ్ రోగాలక 
డ్కటిరలిను  స్ంపరితించస్గారు.  మ్ంగాయ 
పొలంపని  చేస్ుకొని  గౌరవంగా  జీవించటం 
మొదలు పెట్టిడ.  ఊరిక  మలు చేసిన   డౌస్ు 
పైెచదువుల  కోస్ం  పటనం  వెళళడ. 
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భ య ం  - భ క త 
మ్నక  భకత  ఎకకవా, భయం  ఎకకవా? భయానిక, భకతకీ  పోట  పెడితే  చాల స్రులి  భయమ  గలుస్ుతంద్. ఈ  
విషయానిన  అదుభత్ంగా  వయకతం  చేస్ుతననద్  ఈ కథ  ..  చదవండి..  మ్న  బలహీనత్ల్న  త్లచుకొని  ఓమాటు  
నవవండి. కథనం: నారాయణ, కొత్తపల్లిబృందం. 

చాల    స్ంత్సరాల    కరిత్ం   బోధిస్త్ుతవుడ 
కాశ్రాజ   కమారుడిగా   జనిమంచాడ.  ఆ 
రోజులోలి   ఆచారాలు,  మ్త్పరమెనై   త్ంత్ులు 
జన  జీవిత్ంలో   పరిధానపాత్ర  పోషిస్ూత  ఉండేవి. 

పరితి   చినన   విషయానికీ   జంత్ువుల్న   బల్ 
ఇవవటం,  యజ్ఞాలనీ  యాగాలనీ   విలువెైన 
వస్ుతవులని   నిపుపలో   వేసేయటం   చేస్ూత 

ఉండేవాళ్ులి  అందరూ. 

అందరిలగానే   కాశ్రాజు  గారు   కూడ్   అనేక 
త్ంత్ులోలి    ఎపుపడూ   మ్ునిగితేలుత్ూ 
ఉండేవాడ.   రాజకమారుడిక   మాత్రం 
ఇదంతా   చాల   అనవస్రం   అనిపించేద్. 

కారణాలు,  ఫల్తాలు    ఎల   ఉనాన,   అనిన 
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'మ్ూగ  పారిణులను   బల్  పెటటిటం'  అనన 
ఆలోచనే  అత్నిక  అమానుషం  అని  తోచేద్.  

త్ండిరిగారు   అలంటి   త్ంత్ులు 
చేపటిటినపుపడలలి   రాజకమారుడ   వెళ్లి   ఒక 
మ్రిరి   చెటుటి  కరింద   కూరొచిని   ధాయనం 
చేస్ుకనేవాడ.  కొడక   పరివరతనని    చూసి 
రాజుగారు   ఏమ్నుకనానరో    తెలీదు   కానీ, 

మొత్తం   మీద   "ఇంకా  పసివాడలే"   అని 
వద్లేసి   ఉండచుచి. 

అయితే   కరమ్ంగా    రాజుగారు 
మ్ుస్ల్వాడయాయడ.   రాకమారుడూ 
యువకడయాయడ,  రాజకమారుడి 
పట్టిభిషేక   స్మ్యం   దగగరపడింద్.  ఆ 
స్మ్యంలోనే   కాదు;  అటుపైెన   రాజుగా 
కూడ్   ఆ  దేశపు   ఆచార  వయవహారాలనినటినీ 
స్ంరక్షించాల్సన   బాధయత్   అత్ని  మీద 
పడనుననద్ - అంటే  అపపటి వరక  త్ండిరిగారు 
చేసిన  త్ంత్ులనీన  ఇపుపడ  ఇత్ను  చేయాల్! 

ఎలగ!?

కొత్తగా  సింహాస్నానిన    అధిరోహించిన 
స్మ్యంలో    యువరాజు    భయంకరమెనై 

పరికటన   ఒకటి   చేశాడ.   అద్  విని   రాజయం 
యావత్ూత  హోరెతితపోయింద్.  

అదేమ్ంటే- "పరిజలరా!  ఇనేనళ్ులిగా  నేను 
మ్రిరి  చెటుటి   దేవత్ను   కొలుస్ుతనన    స్ంగతి 
మీకందరికీ    తెలుస్ు,  ఆ  దేవత్   మామ్ూలు 
దేవత్  కాదు.  ఇపుపడ  ,  నేను   రాజపదవిని 
సీవకరించిన  త్రుణంలో ,  ఆ  దేవిక  నివేదనగా 
వెయియమ్ంద్   మ్నుషుయలను   బల్   ఇస్తనని 
మొకకకనానను!!   -అయితే   బల్క 
కావలసిన   ఆ   వెయియ  మ్ంద   వాళ్లి   వాళ్లి 
దేవత్లక  జంత్ు  బలుల్స్ూత   పీరితి 
కల్గిస్ూతననవాళ్ళ   అవావల్-  అంటే,  ఏ  దేవత్ 
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పేరునెైనా  స్రే,  జంత్ువుల్న    ఇషటి ప్రవకంగా 
బల్   ఇస్ుతనన    వెయియమ్ంద్    మ్నుషుల్న 
పటుటికొని,   నేను   మా   దేవిక   బల్  ఇవావల్స 
ఉననద్!  ఆ   పని   కోస్ం   పరితేయకంగా   కొంత్ 
స్నైాయనిన నియోగించనునానను కూడ్!" అని. 

అటుపైెన    కాశ్   రాజయంలో   ఒకకరు  కూడ్ 
జంత్ువుల్న   బల్  ఇవవలేదు. 

 ఒకక  మ్నిషినీ   బల్   ఇవవకండ్నే 
బోధిస్త్ుతవుడి   జీవిత్ం  గడచిపోయింద్. అటు 
రాజయంలో  జంత్ువులీన  బరతిక  పోయాయి!! 
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చి ర ం జీ వి  మ్ హి మ్ !

స్యి: మా ఇంటిక రాతిరి ఒక దొంగ వచాచిడ!

వేణు: మ్రి నువువ  ఏం చేస్వు?

స్యి: "దొంగ , దొంగ" అని గటిటిగా అరిచాను- కానీ ఎవవరూ  రాలేదు.

వేణు: మ్రి, అపుపడ  ఏమి చేస్వు?

స్యి: "చిరంజీవి, చిరంజీవి!" అని గటిటిగా అరిచాను- అంతే, అందరూ 
బయటక వచాచిరు. దొంగ  దొరికపోయాడ!

బ ర ు వే మ్ యి ం దో ?!

బిచచిగాడ: అమామ! ఒక రూపాయి ద్నం చెయయండమామ, అననం తిని నాలుగు 
రోజులు అవుతోంద్!

అమ్మ: ఒక రూపాయితో  అననం ఎల తినగలవు? 

బిచచిగాడ: కాదమామ! ఎంత్ బరువు త్గాగనో చూస్ుకంద్మ్ని అడిగాను!

నవువ!
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చి ల్ పి  ప రిశ న ల ు-తి క క  జ వా బ ు ల ు
రచన: శ్రి వి.వి.యస్.మ్ూరిత, చొద్మెళ్ళ, పశిచిమ్గోద్వరి జిలలి.

1.వందనోటు కంటె రూపాయి బిళ్ళ ఎందుక గొపపద్?

జవాబు:రూపాయి బిళ్లితో ఐతే ఫోన చేస్ుకోవచుచి!

2.ఫోట్గారిఫరుక  అస్ధయమెైనదేద్?

జవాబు:'చీకటి 'ని ఫోట్ తియయటం!

3.లకకల మస్టిరిక, దేవుడిక పోల్క ఏమిటి?

జవాబు:మ్నం ఒక స్మ్స్య ప్రిత చేయగానే  ఇంకొకటి ఇస్ుతంట్రు ఇదదారూ!

4.ఎటువంటి పరిసిథాత్ులలోనెనైా బరత్కగల మొకక ఏద్?

జవాబు: కలుపు మొకక.

5.లకకల మస్టిరి ఇంటినంబరు?
జవాబు:1/2 - 3/4 + 5/9 x 7%8 - 9.

6.భీమా  ఏజంట్  పెళ్ళకొడలయితే?

జవాబు:కటనం కంద కోటిరూపాయిలు  పాలసీ  తీస్ుకోమ్ంట్డ.

7.వెజిటేరియన యానిమ్ల్స అంటే?

జవాబు:శాకాహారులుగా  జీవిస్ూత  మాంస్హారానిక ఉపయోగపడే జంత్ువులు.

8. అతి గొపప చెపుపల పరికటన?

జవాబు:"కడి కాలు చెపుప కొంటే  ఎడమ్కాల్  చెపుప ఫ్రి"! 
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యో కే శ వ ర న
నిరవహణ: సౌమ్య, పుస్తకం.నెట్. 

ఇనానళ్ూళ వివిధ దేశాల పిలలిల్న గురించి చెబుత్ూ వచాచిను కద్, చాలస్రులి అనిపించేద్ నాక- వీళ్ళంతా 
వీళ్ళ  దేశాలోలి  కాబటిటి   ఇల  చెయయగల్గారు  కానీ-  మ్న  దేశంలో  ఇవనీన  వీలు  కావేమ,  మ్న  పరిసిథాత్ులోలి 
ఇలంటివి  చేయడం  అంత్  తేల్క  కాదేమ  అనిపించేద్.  కానీ,  ఈస్రి  పరిచయం  చేయబోత్ునన 
అబాబుయి  మ్న వాడే. పదమ్ూడేళ్ళ త్మిళ్ అబాబుయి. 

యోకేశవరన  త్మిళ్నాడలోని  కాంచీపురం  పటటిణంలో  ఒక  పరిభుత్వ   స్ూకలులో  ఏడవ  త్రగతి  విద్యరిథా. 
ఏట్ మ్న  దేశంలో  జరిగే  ఇండియన  స్నైస  కాంగరిస్లో  ఎంతో మ్ంద్ పిలలిలు  స్ైనుస పరిజ్ఞానంతో  త్యారు  
చేసిన  వస్ుతవులని  పరిదరిశస్ూత  ఉంట్రు;  త్మ్  పరిశోధనల  ఫల్తాలను  వెలలిడి  చేస్ుతంట్రు.  మ్రి 
యోకేశవరన  రెైత్ు  బిడడా-  అందుకని,  రెైత్ులక   పనికొచేచి  అంశం   "గండచీమ్లు,  చెదలు  భూస్రానిన 
పరిరక్షించడ్నిక  ఎల  తోడపడతాయి?" అని  పరిశోధన చేస్డ.  "అవి  మ్టిటిక,  రెైత్ుక   సేనహిత్ులు" 
అని కనిపెట్టిడ.  త్న పరిశోధన ఫల్తాలను పరిదరిశంచి  ఇండియన స్ైనుస కాంగరిస్లో  మొదటి  బహుమ్తి 
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స్ధించాడ.

కాంచీపురం  పటటిణంలో  హుయండ్య్  స్ంస్థా  వాళ్ుళ  వయవస్య  భూమ్ులు  కొని,  అకకడ   పరిశరిమ్లు 
నెలకొలపరు.  దనివలలి,  ఆ   చుటుటిపకకల  వయవస్య  భూమ్ులోలి  అంత్ట్   మ్టిటి  స్రం  కోలోపయింద్. 

అకకడి పంటలు అనీన  దెబబు తినానయి. ఈ నేపథయంలో యోకేశవరన, అత్ని టచర శకతవేల్  కల్సి, 'మ్టిటి 
నాణయత్ను సేంద్రియ మారాగలోలి పెంచడం ఎలగ?' అని  రెైత్ులతో వివరంగా చరిచించారు.  అటుపెైన  ఒక 
చినన  పరియోగం చేస్రు. అదేమిటంటే, ఒక చినన పంటభూమిని తీస్ుకని, అందులో చీమ్ల్న ఆకరిషించే 
చెరుక  పంటని  వేస్రు.  అలగే,  ఇంకో  భూభాగంలో  బఠానీ  మొకకలు  నాట్రు.  వీటి  దగగరిక  చెదల్న 
తీస్ుకొచాచిరు.  ఎలగ?  జీవం  ఉండే  చెటలి  వంటి   వాటిని  చెదలు  ఇషటిపడవు  కద్!  అందుకని  వీళ్ుళ  ఏం 
చేశారంటే,  చెకక పొటుటి,  రంపపు పొడి,  ఇట్లింటివి  సేకరించారు.  వాటిపెైన  నీళ్ుళ చలలిరు.  ద్నిన    ఈ 
భూభాగంలో  ఉంచేస్రిక,  ఒకక రోజు  తిరగకండ్  చెదలతో  నిండిపోయింద్  అద్.  ఇంక  ఇంకో  భాగంలో 
ఇల చీమ్లు, చెదలు ఏవీ రాకండ్ మామ్ూలుగా ఉంచేశారు. 

కొనానళ్ళ త్రువాత్,  ఈ భూభాగాల  లోని మ్టిటిని  వయవస్య పరిశోధనశాలక  తీస్ుకెళ్ళ  చూసేత:  చీమ్లు, 
చెదలు ఉనన భూమి- ఇవేవీ లేని భూమితో పోల్సేత బలంగానూ, స్రవంత్ం గానూ ఉందని స్పషటింగా తెల్సి 
పోయింద్.  అలగే,  చీమ్లు,  చెదలు  నిండిన   భూమిలో  ఏ  మొకకలైతే  పెరిగాయో,  అవి   ఇవేవీ  లేని 
భూమిలో ఉనన మొకకల కంటే  పొడగాగ కూడ్ ఉనానయంట!  అల  "చీమ్లు, చెదలు మ్టిటిక నేస్తలు- 
భూస్రానిన  పెంచేందుక అవి  తోడపడతాయి" అని తీరామనించగలగరు వాళ్ుళ. 
అతి  స్ధారణంగాను  , తేల్గాగను  అనిపించే  ఈ పరియోగం రెతై్ులక ఎంత్ ఉపయోగమ  కద్! ద్ంతో 
పాటు 'చెదలు, చీమ్లు మ్న పంటలక  శత్ురివులు కాదు; అవి మ్న మిత్ురిలు' అని అరథామౌత్ుంద్ ! 

ఇల  పరిస్రాల్న  శరిదధగా   గమ్నిస్ూత  ఉంటే,  మ్నక  కూడ్  ఎనోన  పరియోగాలు  చేసే  అవకాశం  ఉంటుంద్. 

వీటిలోలి ఏదో ఒకటి  నిజంగా అందరికీ ఉపయోగపడేద్ కావొచుచి చివరక... అందరం కంప్యటరలి తోనూ, 

రస్యనాలతోనూ, కంపెనీలలోనూ మాత్రమ  పరియోగాలు చేయాలనేం ఉంద్?!
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ప ద ర ం గ ం-15
ఈ పదరంగం చాల స్ులభం! దనిన  ఓ పోస్ుటి కారుడాలో  ప్రించి పంపండి.  మీ పేరుతో బాటు  మీ బడి పేరు, 

త్రగతి త్పపక రాయండి. స్రైెన స్మాధానాలు పంపిన పిలలిల  పేరలిను  పదరంగం-15 తో పాటు పరిచురించగలం.

నిరవహణ : దేవి, బెంగుళ్ూరు.

1 2 3

4 5

6

7 8 9

10 11

12 13

ఆ ధా రా ల ు: 

అ డ డాం: 

1. పరిపంచంలో  ఎకకవ జనాభా గల దేశం(2)

3. పరిపంచం, జగతి(2) 

4. బొమ్మలు గీసే కళ్(5)

7.  కోయిల  కూసే  ఋత్ువు  -  ప్లు  ప్చే 
ఋత్ువు(3)

9. నక్షత్రం (2)

10. విషం (3)

12. అరధ భాగం (2)

13. అనీన , స్మ్స్తం (3)

ని ల ు వు: 

1. మొదటి మాస్ం   (4)

2. 'నాక  లేద్?' - మొదటి అక్షరాలు (2)

3. 'పరిభంజనం'లో  చాల మ్ంద్ మ్నుషులు(2) 

5.  కతిత(2)

6. చెరస్ల - పొటిటిగా(2)

7. చెటలి వరుస్లోను,  చీమ్ల వరుస్లోను ఉననద్ (3)

8.  గత్ం  తిరగబడింద్ (2)

9.  చివర జరిగిన తాళ్ం కపప (3)

11. స్ునన  లేని రస్ం(2)

పదరంగం -14 క స్రెైన స్మాధానం రాసి పంపిన  పిలలిలు:

1. జి.స్త్యలక, రెండో త్రగతి, ఇంటిబడి, చెనేనకొత్తపల్లి.
2. ఏ .యస్. నందన, 4 వ త్రగతి, పరికృతి బడి, 

చెనేనకొత్తపల్లి.
3. త్రుణ స్ూఫూరిత,  4 వత్రగతి, గడడాంనాగేపల్లి,  నారపల.

4. తినాధ,బోస్, అరవింద హైస్ూకలు, విజయవాడ.

5. వి. వినయ్ కమార , 5 వ త్రగతి, అరవిందస్ూకల్.
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        చి టి టి పా ట ల ు  
సేకరణ, గానం: జి.అంజల్, రెండవ త్రగతి, పరిభుత్వపారిధమిక పాఠశాల, చెనేనకొత్తపల్లి. 

1. అ ల్ లిబి ల్ లి జ్ బి ల్ లి 
అల్లిబిల్లి జ్బిల్లి 
అలలిరి చేసే  మా త్ల్లి 
పటుటిచీర కటిటింద్ 
బొటుటి కాటుక పెటిటింద్ 
చేతిక  గాజులు  తొడిగింద్ 
కాళ్లిక  గజెజిలు కటిటింద్ 
నడమ్ుక వడ్డాణం  పెటిటింద్ 
మెడలో హారం వేసింద్ 

జడలో  మ్లలిలు త్ురిమింద్ 
త్లక కరటం పెటిటింద్ 
ఎత్ుత పీట పైె కూరుచింద్ 
తానే  రాణని  మ్ురిసింద్ 
2.  గ ు డి లో   గ ం ట  ఉ న న ద్  
గుడిలో  గంట ఉననద్
హారతిక  వేళ్ అయియంద్ 
ప్జ్రి గంట కొట్టిడ 
గంట గణ గణ  మగింద్ 
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3. అ ం ద్ ల  నె మ్ ల్  
నెమ్ల్ నెమ్ల్ అంద్ల నెమ్ల్ 
నెమ్ల్క  నేను గింజలు వేసేత
నెమ్ల్ నాక ఈక ఇసేత 
ఈకను పోయి  ఈశవరుని ఇసేత 
ఈశవరుడ నాక ఈత్ నేరేప 
ఈత్లోన పోట పెడితే 
నాకే మొదటి బహుమ్తి వచేచి !

4. జంగుక శంఖం  దొరికంద్ 
జంగు శంఖం ఊద్డ 
శంఖం భం భం  మగింద్ 
ఆకాశంలో మ్బుబులు  కమామయి 
నెమిల్ పింఛం విపిపంద్ 
పింఛం మిల మిల మెరిసింద్
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64

ఈ  నె ల లో  ఏ ప ని -ఎ వ రి ద్?

ఆరిథాక వయవహారాలు, నిరవహణ : స్ుబబురాజు
స్ంపాదకత్వం: నారాయణ
వెబెసైటు, స్ంకేతికత్: ఆనంద, లక
మ్ుదరణ: 'మ్ుద్రిక' కృపాకరరావు
మ్ుఖచిత్రం  'కొత్తపల్లిక నాలుగేళ్ుళ': వీరాంజి
చితారిలు: అడవి, రామ్, వినయ్, రాజశఖర, 

లక, వెంకట్, ద్వయ, గౌరి, పరిస్ద.

కథలు, పాటలు: చాలమ్ంద్ పిలలిలు

మ్ ు ద్ రిత్  ప రిత్ ు ల  వె ల :         పరితి ఒకకంటిక: 20 రూ.

12 పుస్తకాలకైె చంద్: 240 రూ.

“కొత్తపల్లి ట రస్ుటి  పేరిట యంవో” /డిడిని ఈ చిరునామాక 
పంపండి:  కొత్తపల్లి ట రస్ుటి, యంఆరవో ఆఫ్స్ు దగగర, 

చెనేనకొత్తపల్లి, అనంత్పురం జిలలి- 515101, ఆంధరపరిదేశ.

బాయంక అక్కంటు వివరాలు:
“Kottapalli Trust”,  A/c No. 0138101018809 (savings), 
Canara Bank, Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫోనులి:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మెయిలు: team@kottapalli.in

పిలలిలోలి స్ృజనాత్మకత్ స్హజం.  కథలు, ఆటలు, పాటలు, బొమ్మలు ద్నిక ఊతానినస్తయి.  మాత్ృభాషలో 
ఇషటింగా చదవటం, తేల్కగా రాయటం వసేత అటుపెైన అనిన శాస్త రోలూ స్ులభంగా వంటపటుటితాయి-నిజం! 

అందుకని మీ పిలలిలోలి ఉనన కాలపనిక శకతక పదును పెటటిండి.  వాళ్లిను కథలు రాసేందుక, పాటలు పాడేందుక, 

బొమ్మలు వేసేందుక పోరిత్సహించండి.  వాళ్ళ రచనల్న మాక పంపండి.  కావాలనిపిసేత మీరే ఇలంటి 
పతిరికనొకద్నిన మొదలు పెటటిండి- ఎలగనైా స్రే- పిలలిలు పెదదావాళ్లియేయలోగా వాళ్ుళ చాల చాల తెలుగు కథల్న 
చద్వేల, రాసేల చేయండి.   మీ పిలలిలక ఈ పతిరికలోని కథలు నచుచితాయనే మా నమ్మకం- వీటిని 
వీలైనంత్ మ్ంద్తో పంచుకోండి.  మీరు రాసిన పిలలిల కథలు ఏమెైనా ఉంటే పనిగటుటికనెైనా స్రే, మాక 
పంపండి.  వీలు చేస్ుకొని పరిచురిస్తం.

ప రితే య క  క ృ త్ జ ఞాత్ ల ు :   పరికృతి  బడిక, వికాస్ విద్యవనం వారిక, రిషివాయలీ స్ూకలు వారిక, అభాయస్విద్యలయం వారిక, తేజ 
ట్లంటు స్ూకలు వారిక, అరవింద హైస్ూకలు వారిక, పెదదా పస్ుపుల ZP స్ూకలు  వారిక, గడడాం నాగే పల్లి పులలియయగారిక, శంకర 
శివరావు గారిక, telugu4kidsవారిక, చిల్పి పరిశనల  మ్ూరితగారిక, 'విద్యరిథా' మాలతీకృషణ గారలిక, రాధా రాజశఖర గారలిక, కంప్యటరలిలో 
లైనకస వయవస్థాను  చకకగా అంద్స్ుతనన ఉబుంటు వారిక,  జింప, అడ్సిట త్ద్త్ర ఓపెన స్రుస స్ఫ్టివేరు నిరామత్లక, ఇంకా పేరులి 
రాయని అనేకమ్ంద్క.



మంచిపుస్తకం

మేధ మాయజిక్స

"అమ్మా  లెకకల్ు!  బాబోయ్  " అనుకునే  పిల్లిల్ు  ఎకుకవైెపోత్ునానెరు  ఈ మధయ. ఆ 
భయాన్నె    పరకకకు   న్ట్టేసి   "ఆహ!  ఓహ!  లెకకల్ు"  అన్పించేందుకు   కావాల్ 
"మేథమాయజికుకల్ు". ఈ  పద్ధెన్మిద్  రూపాయల్  చిటిటే  పుస్తకంలో   లెకకల్ గారడీల్ు 
ఒక  యాభై పైన   ఉన్నైె .  వాటిన్   ఒకొకకకటిగా  సాధన  చేస్ూత  మిత్ురల్  మీద, బంధువుల్ 
మీద  పరయోగిస్ూత,  ఎంత్టి  పిల్లిలెైనా   "వామ్మా పిడుగ్ు!" అన్పించుకునే  అవకాశం 
ఉంద్.

"త్ల్నొపిప   ద్చుచ  లెకకల్   స్ుల్భముమాగ్   లేత్  మనస్ు  సోకెడ  రీత్న్   వెల్యించిత్వి  
విన్దము  కల్గ్ల్పిత్  వందులోన  ఘనుడవు  మూరీత!" అన్  కవిరావు గారు  రాశారు, 
పుస్తకం  వెనక. 

న్జమే.  నేరేపవాళ్లికు,  లెకకల్నె  ఇష్టేపడేవాళ్లికూ,  లెకకల్ు  రాన్  వాళ్లికూ-  అందర్క 
నచేచ  చిన్నె పుస్తకం  ఇద్!

"మే థ  మా య జి క్ స  "
         ఎన్   వి  ఆర్  స్త్యనారాయణ  మూర్త,  

 విశాల్ంధర  పరచురణ,

 పేజీల్ు:  44,  వెల్: 18 రూ.



తెలుగెందుకు రాదు  ?  
రచన: ఆర.ప్రగత, 9 వతరగత, జిల్లాప్రిషత్ ఉననత పాఠశాల, వెంకటంప్ల్లా.

"వెంకటంప్ల్లాలో  కృషణ    అనే    తెలుగు   ఉపాధ్యాయుడు  ఉన్నడు.  ఆ  బడిలో   పిలలాలంతా  ఆంగలాంలోనే  మాట్లాడాలని  నియమం.  వాళ్ళందరిక 
తెలుగులో  మటుకు సునన  మారుకులు వసుతుంట్య- మిగతావాటి సంగత ఎల్గున్న.  సంవతసరం పారరంభంలో కృషణ   అయయావారు  తొమిమిద 
తరగత  గదిలోకి  వెళ్తు తెల్సింది- పిలలాలెవవరిక  తెలుగు  చదవడం రాదు;  రాయడం రాదు!  
కృషణకు   చాల్  బాధ  వేసింది.  ఆయన    ప్రధ్నోపాధ్యాయులను   కలసి  "అయ్యా!  మన   పాఠశాలలో     పిలలాలు    తెలుగును   పూరితుగా  మరచ  
పోతున్నరు. ఒకకు మన  బళ్ళనే   కాదు; రాషట్రమంతగా ఇదే ప్రిసిథిత.  200 సంవతసరాలపాటు మనల్న  బానిసలు చసి  పాల్ంచిన  వారి  భాష  
కద,  ఇంగ్లాషు?!  అది  ఈన్డు  మనకు   అవసరమ,  కాదనను-  అయన్   తమ    మాతృభాషను  పిలలాలు  ఈ  విధంగా   మరిచిపోవటం  
న్యాయంకాదు.  దీనిన  నేడు  మనం  సూటిగా  ఎదుర్కుకపోతే   రేపు అది  మరింత  పెదద  సమసయాగా  మారుతుంది.  అందుకని   మనం  పిలలాల చత 
తెలుగు  పుసతుకాలను  చదివించాల్. వాళ్లా చత కథలు, పాటలు  రాయంచాల్. ప్రత ర్జూ  2, 3 గంటలెైన్  మన  మాతృభాషలో   మాట్లాడించాల్. 

తెలుగు  భాషలోని అందనిన  వారిక  అందించాల్.  తెలుగు  భాషను   మరవకుండా చిరకాలం   గురుతుండేటటులా   చయ్ల్" అని  కోరాడు.   

కానీ అకకుడి వాళ్ళంతా నవావరు.  "ఏంటయ్యా, నువ్వ ఉతతు   పిచిచివాడి ల్గా  ఉన్నవ్!  ఇపుపుడు  తెలుగు  ఎందుకు  ఉప్యోగప్డుతుంది? 

విదేశాలలో ఉదయాగాలు    రావాలంటే   ఆంగలాం  చదవాల్.  అందుకని   మనం  పిలలాలకు  ఎకుకువగా  ఆంగలామ  నేరాపుల్.  నీ  మాటలు విన్నమంటే 
పిలలాలందరూ   తెలుగు నేరేచిసుకుని,  ఇక ఆపెనై  మన  దేశంలోనే   వయావసాయం  చసుకుంటూ  బరతకాల్- ఊరుకోవయ్యా!” అన్నరు.  
అపుపుడు   "అయ్యా! నిజమ , తెలుగు  ఒకకుటే  చదివితే  ఉప్యోగంలేదు.  ఈ ర్జున  ఆంగలాం చాల్  ఉప్యోగకరం. కానీ  మీకు తెలుసో లేద, 

మన శాసతురజుఞులలో  75% మంది వాళ్ళ మాతృభాషలోనే చదువ్కుననవాళ్ుళ.  ఐఐటీ ప్రఫెసరలాలో ఎకుకువ మంది మాతృభాషా మాధయామం నుండి  
వచిచిన  వాళ్ళ.  అంతెందుకు,  రేడియో-టివిలోలా  ఆంగలా  వారతులు  చదివేవాళ్ళలో  సగంమంది  మాతృభాషలో  చదువ్కుననవాళ్ళ.  వాళ్ళంతా  ప్నిలో 
ఆంగాలానిన   ఎంత  చకకుగా  వాడతార్,  తమ  జీవితాలోలా   మాతృభాషల్న  అంతగా   ఇషట్ప్డుతున్నరు.  అంతెందుకు,  విజ్ఞునశాసతురపు  విలువలు 
అధికంగా ఉనన జపాన, తైెవాన, చైన్, రషాయా- అనిన దేశాలోలానూ  ప్రజలు తమ మాతృభాషా మాధయామంలోనే  అనిన సంగతుల్న నేరుచికుంటున్నరు. 
సాంకేతక రంగంలో వారికి ఉనన సాథినం గురించి ప్రతేయాకంగా  ఏమీ చప్పునవసరం లేదు కద?!  తేనకన్న  తయనైన   భాష  – మ న  భా ష , తెలుగు! 
దనిన  మరచిపోకూడదు. మాతృభాష  తల్లాపాల  వంటిది. ప్రభాష  దది  పాల   వంటిది"  అని  చపాపుడు కృషణ.
అటు తరావత  కృషణ   అయయావారు  పిలలాలను ప్రతర్జూ   2 గంటలసేపు   తెలుగులో   మాట్లాడించారు.  తెలుగు కథలు   చదివించారు. సొంతగా 
కథలు రాయండని పోరతసహించారు.  కరమంగా పిలలాలందరిక  అరథిమయయాంది-  మాతృభాష  విలువేంట.  మాతృభాషని   క్షుణ్ణంగా   నేరుచికుంటే 
ఇతర భాషలూ సులభంగా   నేరుచికోవచుచి! ఎంత జటిలమైన భావననైన్ మనం అరథిం చసుకునేది సొంత భాషలోనే కద, ఆ భాష బాగా వసేతు  అనిన 
భావనలూ సులభంగా అరథిం అవ్తాయ.  అందుకని తెలుగు బాగా వచిచిందంటే మిగతా అంశాలనీన చకకుగా వంట ప్డతాయ!

లోకంలో    మంచిప్ని   దీప్ంల్   ప్రకాశిసుతుంది   అంట్రు.   పిలలాలోలా  వచిచిన  ఈ   మారుపు    కరమంగా   అందరికంట్   ప్డింది.   పాఠశాల 
య్జమానయాంతోపాటు  మిగతా  ఉపాధ్యాయులు అందరూ   కూడా   తమ  తపుపును  తెలుసుకున్నరు.  కృషణ  అయయావారిని  ప్రశంసించారు. 
ఈ ర్జున  మము  మా  భావాలను  చకకుగా వయాకతుం చయ గలుగు తున్నము. దేననైన్ సులభంగా  నేరుచికోగలుతున్నము.  మము  ఈ  దేశంలో 
పుటట్డం  మాకు   ఎంతో   గరవకారణ్ం- ఎందుకంటే   ఈ   దేశంలో   తెలుగుభాష   ఉంది!  నిజంగానే తెలుగులో   అనీన నేరుచికోవచుచి- ఇంగ్లాషు 
కూడా! మనం  అందరం   తెలుగుభాషను   గౌరవిదదం.  మన  భాషను   మనం   మరచిపోవదుద.  కృషణగారి  ల్ంటి   ఉపాధ్యాయులు   ఇంకా  చాల్ 
మంది  ఉన్నరు-  వాళ్ళందరిక   ప్రతేయాక కృతజఞుతలు,  ధనయావాదలు!
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